
FIGYELŐ

ÉDESIPAR
at IG*,

1962. évre ismételten rendezték a m ^ ei,zékeny édesipari áruk kérdését.
I. csoportba sorolták azokat a melegre ér._ . árukat, amelyeket az ipar még 
abban az esetben sem gyárthat, ha azt a kereskedelem kifejezetten kéri. А II. 
csoportba lettek sorolva azok a termékek, amelyeket a kereskedelem saját fele
lősségére átvehet. Ezen azt értjük, hogy csak olyan kereskedelmi szervek rendelhet
nek ezekből az árukból, amelyek biztosítani tudják azt, hogy sem szállítás, sem 
tárolás alatt melegtől az áru ne hibásodjon meg.

I. csoport II. csoport

Budapesti Csokoládégyár készítményei

Arany desszert 
Ezüst desszert 
Palermo 
Emmi szelet 
Dióstekercs 
Kókusz kocka 
Gól szelet
Kis dobos -  Kék Balaton 
Mazsolás csemege 
Kókuszízű csemege 
Mici Mackó 
Tejnugat pasztilla 
Kávébab 
Zöld mandula
A díszdobozba és bonbonierekbe cso

magolt desszertek melegre érzékeny 
választékai: likőrös amor, diós, trüf- 
fel, krémes stb. korpuszu szemek

Helena-Roxan
Dani
Lottó
Kedvenc tábla 
Rosina 
Maximka 
Szeszes málna 
Szeszes meggy 
Konyakos szilva 
Narancs desszert 
Desszertek díszdobozban 
Mogyorós tejcsokoládé 
Mogyorós étcsokoládé 
Konyakmeggy
Tömör és dúsított tejcsokoládé

Budapesti Keksz- és Ostyagyár készítményei

Rió drazsé
Francia gyöngy drazsé 
Rumpraliné 
Piccolo tortácska 
Puncs tortácska
Bonbonok érzékeny fajtái (lásd Bucsok)

Krémkaramella csomagolatlan 
Színes golyó drazsé 
Krémmeggy 
Export krémmeggy 
Konyakmeggy
Tömör és dúsított tejcsokoládé 
Desszertek díszdobozban és bonbo- 

nierekben
Csokoládés parány 
Dunakavics drazsé
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Csemege Édesipari
Romeo 
Tojásos flipp
Hányad desszert eper és rumos 
Hunyad desszert eper és rumos válasz

téka
I ' C n k t l  R y P Q n k -

Lédadesszert (szőlőfürt) béggel
Kókusz csillag zterrel
Földimogyorós étcsokoládé лггг 
Konyakmeggy 30 -40  dkg-os műanyag, 

ill. műanyagtetős dobozban 
Desszertek melegre érzékeny választékai 

(lásd Bucsok)
Borneo -  Rakéta 
ÉBÉ csokoládé 
Kis pajtás 
Ütravaló 
Focitáblás áru 
Fekete-fehér táblás áru

Gyár készítményei
Csokoládé flipp 
Hunyad desszert
Mártott narancshéj (1 évi próbaidőre)
Hófehérke -  Héttörpe
Avola
Julika
Desszertek díszdobozban és bonbo- 

nierekben
Mogyorós étcsokoládé 
Mogyorós tejcsokoládé 
Konyakmeggy 
Tejmokka csokoládé 
Tömör tejcsokoládé 
Dúsított csokoládék

Szerencsi Csokoládégyár készítményei
Togó
Mártott narancshéj 
Rumpraliné 
Likőr pasztilla 
Puncs drazsé 
Mogyorós csokoládé drazsé 
Földimogyorós csokoládé drazsé 
Mokkakocka 
Virágszelet 
Rigoletto 
Caruso 
Jutka
Rózsakocka 
Jó szerencsét szelet 
Utas szelet 
Boros hordó bonbon 
Csokoládés üveg 
Gyümölcsös tejszín csokoládé 
Maci mogyorós szelet 
Kakaós tábla
Műanyag dobozos Mexikén

Mogyorós étcsokoládé 
Mogyorós tej csokoládé 
Konyakmeggy 
Tejmokka csokoládé 
Tömör tejcsokoládé 
Dúsított tejcsokoládé 
Csokoládé parány 
Dunakavics drazsé 
Tiszakavics 
Pörkölt mogyoró 
Konyakos szilva 
Konyakos barack 
Ananász desszert 
Narancsos nugat 
4-es nugat 
Csókoka
Desszertek díszdobozban és bonbo- 

nierekben az érzékenyebb választé- 
tékok nélkül

Győri Keksz- és Ostyagyár készítményei 
Piccadilly Csókos csók
Rumpraliné Tiszakavics
Vaníliás kifli Konyakmeggy
Record teasütemény - Desszertek díszdobozban és bonbo-
Szultánkeverék nierekben a melegre érzékenyebb
Piknik teasütemény fajták nélkül

Csokoládé parány 
Dunakavics



A Csemege Édesipari Gyár diabetikus ét- és mogyorós csokoládét kíván for- 
galombahozni. Mindkét termék szaharóz helyett sorbitot tartalmaz. „Varázs
fuvola” elnevezéssel új diszdobozt mutatott be. A doboz újszerű; a dobozfedő 
szélei nem merőlegesen, hanem befelé szűkülve zárnak. Két nagyságban készül. 
10, illetve 20 dkg desszertet tartalmaz. Egyéb minőségi előírások változatlanok, 
a desszertszemeket továbbra is függetlenül attól, hogy alumíniumfóliába vannak 
e csomagolva vagy sem, papírhüvelybe kell helyezni.

A Budapesti Csokolódégyár csökkent kakaóvaj és nagyobb kakaómassza 
tartalmú táblás csokoládékat mutatott be. Már beszámoltunk arról, hogy az 
édesipar időnként, amikor a kakaópor gyártás megrendelés hiányában szünetel, 
vagy kisebb, kakaóvajhiánnyal küzd. Ezért hasonlóan más külföldi édesipari 
üzemekhez a csokoládégyárak olyan táblásárut fognak készíteni, amelyhez a 
hagyományos anyagösszetételtől eltérően 5 -  10%-al több kakómasszát s ennek 
megfelelően kevesebb kakaóvajat fognak felhasználni. A „Lotto” csokoládé 
100 és 200 g súlyban, a „Keserű Csokoládé” 200 g súlyban fog forgalomba kerülni.

Technológiailag ezeket a csokoládékat hosszabb ideig kell finomítani, kü
lönben állaguk nem lesz megfelelően sima. (R. L.)

Új gyártmányok

Meggylével készült édesipari termékek

Több üzem a szeszes meggyről leöntött alkoholos meggyízű folyadékot 
ízesítésre, tölteléknek stb. használja fel. A múltban az anyagnormában nem 
kötötték ki a szeszesmeggylé alkoholtartalmát s ezért a minőségi ellenőrzés 
nehéz volt. Az ármegállapításnál a jövőben aszerint fognak a termék áráról 
dönteni, hogy milyen értéket képvisel a meggylé szesztartalma. Ebből követke
zik. hogy az anyagnormában feltüntetett szesztartalmat a minőségvizsgáló 
szervek meg fogják követelni. (R- L.)

Kakaópor

A hazai gyártású kakaópor minősége javult. A gyárak a kakaóanyagot fel
tárják s a hamuzsíros kezelés után javul a kakópor színe, ülepedőképessége és 
zamata. A savanykás kakaóbabokból készült kakaóporok zamatán különösen 
javít a feltárás.

Az új technológia azonban felvet egy másik problémát éspedig a szabvá
nyos hamutartalom alóli felmentés kérdését. Ismeretes, hogy a Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatal az egészségügyi szervek előzetes meghallgatása után hozzájárult 
ahhoz, hogy feltárt külföldi eredetű kakaóporoknál a nagyobb hamutartalom 
ne essék kifogás alá. Most ezt a felmentést módosítás formájában a feltárással 
készült hazai kakaóporokra is ki kell terjeszteni. A kérelmet a minőségellenőrző 
intézetek támogatják. (R- L.)

Csókos-csók

A Győri Keksz- és Ostyagyár azzal a kéréssel fordult a Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatalhoz, hogy az MSZ 20615 (csókos-csók) szabványban előírt víztar
talom értéke alól adjon felmentést.

A minőségellenőrző szervek vizsgálatai azt mutatják, hogy a 14% víztar
talomnál több vizet tartalmazó mézestésztabelek már nem alkalmasak forgalom- 
bahozatalra. A nagy víztartalmú bél ragacsos, szívós, előnytelen érzékszervi 
tulajdonságú.
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Ezért az MSZH megkeresésére olyan értelmű választ adtak, hogy ne járul
jon hozzá a mézestésztabél víztartalmának 14%-nál nagyobb értékre történő fel
emeléséhez.

Mártott mézes tésztáknál a víztartalom kiértékelése (az egész termékre vo
natkoztatva) a mártási hányad figyelembevételével lesz megállapítva.

(R. L.)
Nyomdafestékszagű burkolok használata

Az elmúlt időkben többször előfordult, hogy a nyomda olyan burkolópapírt 
szállított az édesiparnak, amelynek átható nyomdafesték szaga volt. A tárolási 
kísérletek azt igazolták, hogy ilyen burkolóba még akkor sem szabad élelmiszert 
csomagolni, ha egyébként az magával az élelmiszerrel nem is érintkezik (pl. 
alumíniumfóliába van csomagolva). Táblás csokoládéval, nugátokkal végzett 
kísérleteknél szabadon tárolva 10-15 nap után, termosztátban tárolva 5 - 7  nap 
után az édesáru nemcsak a nyomdafesték szagát vette át, de kellemetlen, élvez
hetetlen ízűvé is vált.

Szellőztetéssel vagy más módon a már hibás áru nem javítható fel.
(R. L.)

Vaniliáscukor, pezsgőpor

A vaniliáscukrot és a pezsgőport gyártó Zamat, Kávészer és Édesipari 
termékek gyára azzal a kéréssel fordult az illetékes szervekhez, hogy a pezsgő
por jótállási idejét 2 hónapról 4 hónapra, a vaniliáscukorét 3 hónapról 6 hónapra 
emelje fel.

Az elvégzett tárolási kísérletek igazolták a korábbi tapasztalatokat, hogy 
szakszerű tárolásnál mindkét áru a régebbi jótállási idejének többszörösét állja, 
másszóval hosszabb időn át minőségromlás nélkül eltartható.

A kereskedelem azonban abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a melasz 
tartalmú, tehát nagy színszámú cukorral készült vaniliáscukrok rövid tárolási 
időn belül elszíneződnek, azzal a kikötéssel élt a gyártó felé, hogy a jövőben 
vaniliáscukrot csak 1-es színszámú kristálycukorból őrölt porcukorból készíthet.

(R. L.)
C vitaminos cukorka

A C vitaminos cukorka eltarthatóságát csökkentette az ízesítéséhez fel
használt citromolaj állás közbeni terpénes romlása. Ezért a gyártó azzal a kérés
sel fordult az új gyártmányt elbíráló szakemberekhez, hogy járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy jövőben citromolaj helyett citrométerrel készítsék a C vitaminos 
drazsé cukorkákat. Az ellenőrző vizsgálatok a két ízesítőanyaggal készült drazsé 
cukorka közt minőségi különbséget megállapítani nem tudtak. Javasolták az 
anyagnormaváltoztatás engedélyezését, természetesen a két zamatosítóanyag 
közti árkülönbség figyelembevételét is. (R. L.)

Csokoládé félék

A kereskedelmi hálózatban többször találhatók a szavatossági időn túl 
tárolt, romlott csokoládé féleségek. A kereskedelemnek nagyobb gondot kell 
fordítani az egyes csokoládé féleségek szavatossági idejének pontos betartására.* 
Előfordul azonban az is, hogy a gyártó vállalatnál is megromlik az áru (Csemege 
Édesipari Gyár oskoládéval mártott kókusz csillaga). -------

* Az egyes édesipari áruk szavatossági idejét folyóiratunkban rendszeresen ismer
tetjük (Szerk.).
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HÚSIPAR

Lazac

Újabban több helyen ismét „lazac” megnevezéssel árusítják azokat a pácolt, 
füstölt és étolajba tett fogassüllőszeleteket, amelyeket olajbaágyazás előtt 
vízben oldódó élelmiszerfestékkel pirosra festenek, sokszor túl is festenek, hogy 
a lazachúsnak jellegzetes, természettől fogva sárgásrózsaszínét utánozzák. Ola
jos füstölt lazacszeletek természetesen csak a meglehetősen drága lazac (Salmo 
salar L. és más lazacfélék) szép lazacszínű húsából készülhetnek és így értékeseb
bek a pótlására szolgáló egyéb halfélékből (pl. tőkehalfélékből) készült és színe
zésre is szoruló készítményeknél. Nem lazac húsából készült ilyen készítmények 
„lazac” megnevezéssel árusítása ezért kétségtelenül megtévesztő és így az ilyen 
áru mellett vagy „lazacpótló (színezett)” megjelölés tüntetendő fel, vagy erre 
a célra a gyártó üzem szállítójegyzékén szereplő -  a valóságnak megfelelő -  
megjelölés pl. „színezett fogas” használandó. ( K. Gy.)

Halkonzervek
Április hónapban Dániából nagyobb mennyiségű halkonzerv előminta ér

kezett. Megfelelő minőségűek voltak: Sprotni, paradicsomos makrella, Makrella 
cury szószban, makrella Worchester szószban, brisling olajban. Az előmintákat 
a szokásos minőségi vizsgálaton kívül radioaktivitásra és óntartalomra is meg-* 
vizsgálták. Minőségileg megfelelők voltak. (R. L.)

Bálnazsír felhasználása élelmiszeripari termékekbe
Vita alakult ki a bálnazsír élelmiszeripari felhasználhatósága körül. Az 

Országos Élelmezés- és Táplálkozás-Tudományi Intézet 218/1962. szám alatt a 
következő elvi döntést hozta:

„A bálnazsír fogyasztása ellen, amennyiben az higiénés és toxikológiai 
szempontból kifogástalan -  észrevételt nem emelünk. A bálna emlősállat, 
zsiradékjának összetétele nem azonos az egészségre valóban káros halzsiradékkal. 
A rendelkezésünkre álló szakirodalom nem tesz említést bálnazsír ártalomról.

Ettől eltekintve azonban a behozatali szervek mulasztást követnek el, ha 
esetenként nem veszik figyelembe a külföldi eredetű élelmiszerek forgalomba- 
hozatalát szabályozó 2/1960 Eü. M. sz. rendeletet.” (R. L.)

Hentesáruk tárolása
Az egyik budapesti húsárudában olyan krakkói készítményt árusítottak, 

melyet a szavatossági időn 1 hónappal túl tároltak. A burok teljesen bepenésze- 
sedett, sőt a penész helyenként már a burok alá az árura is átterjedt, a metszés
lap színe elsötétedett, íze állott volt. A készítményt meg kellett semmisíteni. 
Különösen a nyári meleg időjárás alkalmával fokozott figyelmet kell fordítani az 
áru tárolására, nehogy hasonló esetek megismétlődjenek. 0. K.-né

Új gyártmányok
A húsipar új termékkel kívánja bővíteni a száraz töltelékáruk választékát. 

Az új készítmény elnevezése: úttörőkolbász. Sertés fejhúsból, marhahúsból és 
ipari szalonnából készül. A készítmény metszéslapjának színe vöröses barna, a 
gyulai kolbász színénél valamivel sápadtabb, íze nagyon kellemes jó összhatású, 
a házikészítésű szárazkolbász ízére emlékeztet. A fogyasztóközönség valószínű-
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eg meg fogja kedvelni, gyártását javasoltuk. A jó minőségű készítmények válasz
tékbővítésén túlmenően a termék másik előnye, hogy a nehezen hasznosítható 
fejhúst használja fel alapanyagul. Itt csak arra kell vigyázni, hogy a sertésfej
hús feldolgozása megfelelő gondossággal történjék. Erre vonatkozóan a Hús
ipari Igazgatóság külön utasítást adott ki.

Másik újonnan bevezetett termék a „reggeli felvágott” konzerv, melyet a 
Sertésvágóhíd és H. V. gyárt. Olcsó árához viszonyítva elfogadható minőségű 
készítmény, állománya, felaprítottsága leginkább a lunckeon meethoz hasonlít, 
fűszerezése, ízjellege azonban eltér tőle. O. K.-né

Húskonzervek

Vietnamból saját levében hőkezelt, bádogdobozos kacsa és csirke konzerv 
előminta érkezett. Mind a minőségi, mind az egészségügyi vizsgálat eredménye 
kedvező volt. (R. L.)

TEJIPAR

Tejvizsgáló eszközök gondozatlansága tejgyüjtőkben. A tejgyűjtő helyeken 
végzett tejmintavételeink során gyakran tapasztaljuk, hogy a tejkezelők nem 
fordítanak kellő gondot arra, hogy a kötelező tejvizsgálatokat tiszta és szaba
tos rendben tartott tejvizsgáló eszközökkel végezzék. A tej- és tejszínbutiro- 
méterket, vagy mosatlanul, vagy csak hideg vízzel kiöblítve használják további 
meghatározásokhoz. Ennek az a következménye, hogy a butirométer falán 
visszamaradt zsírréteg plusz hibát okoz a zsírmeghatározásnál. így a tejkezelő 
több zsírt állapít meg a szállítmánynál, mint amennyit az átvételkor a telepen 
találnak. Ebből azután elszámolási viták származnak.

Jelenlétünkben megtörtént, hogy a tejet nem akarták átvenni a szállító
tól, mert nem állta ki a vöröslug-próbát. Észrevettük, hogy a próbához használt 
kémcső az előző használatból kifolyólag tejmaradéktól erősen szennyezett. A 
savanyú tejalvadék természetesen elszíntelenítette a vöröslúgot. A felszólí
tásunkra megismételt próbánál, -  melyhez már tiszta kémcsövet használtak 
-  a tej elfogadhatónak bizonyult. Az utána eszközölt savfok meghatározás 
szerint a tej savfoka 7,2 S. H. volt.

A vállalatok ellenőreinek figyelme terjedjen ki a tejkezelők használatában 
álló tejvizsgáló eszközök állapotára és a vizsgálatok gondos elvégzésére is!

Az ömlesztett sajtok választéka látszólag nagy. Valójában az egyes fajták 
között nagy különbség nincs, s az is főleg a címkékre vonatkozik! -------

Vaj

Gyakran a vaj feleslegesen sokat „utazik”. Pl. Pásztó vasúton szállít Alsó- 
némedibe, ahol az elosztást végzik. Ezért fordul elő, hogy pl. Szigetszentmiklós 
már lejárt' szavatosságú vajat kap!

A vajellátás általában vidéken nincs jól megszervezve. A legtöbb kis hely 
hetenként egyszer -  legfeljebb kétszer -  kap vajat, s azt egy hétig árusítja!

A Szolnokmegyei Tejipari vállalat új technológiai eljárást vezetett be a vaj
gyártásnál. A gyakorlati kipróbálást végző vendéglátóipari szakemberek kedvező-1 
en nyilatkoztak a vajról. Érzékszervi tulajdonságai s vajastészták, vaj
krémek gyártásközbeni viselkedése kifogástalan volt. A minőségellenőrző szervek
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azonban megállapították, hogy a vaj víztartalma meghaladta a 20%-ot is s nem 
felelt meg az MSZ 9609 minőségi követelményeinek. A vállalatnak csökkentenie 
kell a vaj víztartalmát. Vendéglátóipari felhasználásánál azonban ármérséklés 
esetén is felhasználható a termék. (R. L.)

MALOM — SÜTŐ' — TÉSZTAIPAR

Megszokott tapasztalat a régi sütőüzemek berendezésének és elrendezett
ségének célszerűtlensége, melyen csak új üzem létesítésével lehetne változ
tatni. Annál sajnálatosabb, ha új létesítmények (vagy felújított üzemek) mutat
nak fel kihívó hibákat. Ennek egy eddig páratlanul álló esetével találkoztunk 
egy vidéki felújított ,korszerűsített” sütőüzemben, hol a W. C. közvetlenül a 
sütőhelyiségből nyílik, (tehát egy ajtó választja el egymástól a két helyiségeti 
Még kézmosó sincs a mellékhelyiségben).

E tűrhetetlen állapot megszüntetése érdekében intézetünk az illetékes 
KÖJÁL-hoz, valamint a Sütőipari Igazgatósághoz fordult.

(Ks. J.)
Liszt

A Német Szövetségi Köztársaságból importált liszt minősége a hazai BL 
112-es kenyérliszt minőségének felelt meg. (R. L.)

Száraz tészták
A Bulgáriából importált csőtészta minősége megfelel a hazai szabvány I. 

oszt. minőségi követelményeknek. A 2 tojásos áruból már rendszeres szállítás 
folyik.

Ugyancsak két tojásos csőtészta előmintája érkezett Romániából. Az áru 
csak a hazai szabvány II. oszt. minőségi követelményeit elégíti ki. (R. L.)

Kenyér
A KÖZÉRT árudavezetők -  annak ellenére, hogy mennyiségileg és minő

ségileg is tartoznak átvenni az árut -  a legritkább esetben élnek a kifogásolás 
és kötbérezés jogával, pedig igen gyakran panaszkodnak a kenyér rossz minő
sége miatt. A kereskedelem nagyon körülményesnek tartja a kifogásolás mód
ját, mert ilyen esetekben ki kell hívniok a sütőüzem megbízottját és csak az ő 
jelenlétében vehetnek mintát, ezért inkább forgalomba hozzák a kenyeret 
kifogásolható minőségben is.

Sok esetben a helytelen szállítás az oka a kenyér nem megfelelő minőségé
nek. A szállítóeszközök korszerűtlenek, a meleg kenyeret egymásra zsúfolva 
préselik be a kocsiba. Más esetben viszont a kifogásolás gyártási körülményekre 
vezethető vissza: előfordulnak olyan kenyerek is, melyekbe száraz kenyér- 
héj-darabokat, vagy papírdarabokat sütnek bele.

Az elmúlt időszakban a hűvös időjárás ellenére is előfordultak nyúlóso- 
dott kenyerek. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy még a nyárról meg
maradt, száraz, nyúlósodott kenyér morzsája került a kenyérbe. -------

FŰSZEREK — ÉLVEZETI SZEREK

Az import fűszerek minősége továbbra is kifogástalan. A külkereskedelmi 
szervek csak előminta alapján vásárolnak. Az előmintát szabványos labora
tóriumi vizsgálat után fogadja csak el a kereskedelem.
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Indiából feketebors és szegfűbors érkezett. Indonéziából szerecsendió és 
szerecsendióvirág, Kínából gyömbér.

Mindezeket az árukat a forgalombahozó vállalat az Élelmiszercsomagoló V. 
előrecsomagolás előtt mégegyszer megvizsgáltatja csak minden tekintetben meg
felelőt szállítja ki. (R. L.)

Tea

Nagyobb mennyiségű kínai fekete tea érkezett hazánkba. A tea minősége a 
szokásos ,,Kínai tea” hazai jelzésű minőséget érte el. (R. L.)

Pressó kávé

Az 1962 I. negyedévben a pressókávé minősége jelentősen javult. A fő
városban végzett rendszeres ellenőrzések alkalmával csak az V., VI. és XV. 
kerületben fordult elő kifogásolt kávéminta, a II., IV. VII, VIII., XIV., XVIII., 
XIX., XX. és XXI. kerületben kifogásolt minta nem volt. -------

NÖVÉNYI KONZERVEK

Bádogdobozos kubai import élelmiszerek minősége

Kubából importált fehérbádogba csomagolt ananászlé és cukrozott kókusz
reszelék óntartalma a rendszeres vizsgálat szerint a 130 mg/kg értéket nem ha
ladta meg. (R. L.)

Import gyorsfagyasztott sárgarépa

Bulgáriából gyorsfagyasztott sárgarépa érkezett hazánkba. A szeletelt áru 
minősége a hazai előírásokat kielégítette. (R. L.)

KONZERVÁLÓSZEREK 

Import szalicil

A befőzési idényre a kereskedelem konzerválószerekkel is felkészül. Romá
niából import szalicil érkezett. Minősége a gyógyszerkönyvi előírásokat elégítette 
ki. (R. L.)

ÉLELMISZERRENDÉSZET 

Szabvány magyarázat

A Konzervipari Tárcaközi Minősítő Bizottság 1962. február hó 22-én 
tartott ülésén (80. sz. Jegyzőkönyv 2. pont) a Magyar Szabványügyi Hivatal az 
MSZ 3607-52 szabvány 2.6 „Tűrések” pontjában a refraktométeres mérések
nél megengedett eltéréseknek, (a félreértések elkerülése és a tűrések alkalma
zásának egyértelműsége céljából), a következő magyarázatát terjesztette a 
Bizottság elé:

„Amennyiben a termékszabványban a vízbenoldható szárazanyagtarta
lom értékének mindkét (alsó és felső) határértéke van előírva, a 2.6 pontban meg
adott tűrés nem alkalmazható. Ugyanígy nem alkalmazható, ha a termék-
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szabványban a vizbenoldható szárazanyag értéke „legalább” vagy „legfeljebb” 
jelzővel szerepel. A hivatkozott pontban megadott tűrés, az ott leírt feltételek 
és megadott értékek szerint, csak akkor alkalmazható, ha a termékszabvány
ban a vizbenoldható szárazanyagtartalomra „legalább” vagy „legfeljebb” 
kitétel nélküli érték van megadva. Nem alkalmazható tehát a tűrés pl. „2 8 - 
30 ref%” vagy „legalább 20 ref%”, vagy „legfeljebb 30 ref%” előírás eseté
ben, de alkalmazható, ha a termékszabványban az előírás: „vizbenoldható 
szárazanyagtartalom: 20 ref%”.

A Bizottság a Magyar Szabványügyi Hivatal ilyértelmű magyarázatát 
egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta.”

(H. L.)

Dinitrogénoxid élelmiszeripari célra történő felhasználása

A vendéglátóiparban több újítást nyújtottak be, amelyek a dinitrogén- 
oxidot (kéjgáz) habverésre, • tésztalazításra stb. kívánják felhasználni. Mivel 
ezideig semmilyen rendelkezés nem foglalkozott e gáznak élelmiszer ipari célra 
történő felhasználásával szükségesnek tartották a minőségellenőrzőszervek, 
hogy az egészségügyi szakemberek véleményét is kikérjék. Az ÉTT élelmiszer- 
ipari albizottsága döntést hozott, amelyben megállapította, hogy dinitrogén
oxid nem ártalmas az egészségre, ezért élelmiszeripari célra aggály nélkül hasz
nálható.

(R. L.)
Sűlytűrések

A Bk. M. Élelmiszer, Háztartási és Vegyi Főigazgatósága elrendelte az 
Élelmiszercsomagoló Vállalatnál az előrecsomagolási káló megállapítását. 
Ebbe a munkába a minőségellenőrző szerveket is bevonják. A kálómegállapítás 
az előkészítő műveletre is kiterjed pl. kávé őrlése. A munka folyik, de már eddig 
is figyelemreméltó megállapítások történtek. így a daráló berendezéstől függően 
az őrlési veszteség 0,6-2,0%  közt ingadozik. A vizsgálatok kiértékelése után 
fogja a Bk. M. a csomagolási súlytűrést is cikkcsoportonként megállapítani.

(R. L.)

Pektin
Számos bolgár importból származó pektinminta esett kifogás alá, mert 

molyos volt, vagy állati ürüléket, levedlett hernyóbőrt és hernyószövedékeket 
tartalmazott.

A belföldön gyártott porpektin előállítására a Dunakeszi Konzervgyár 
megkezdte a Budapesti Konzervgyártól kapott folyékony pektin porítását. 
Az első gyártás nem hozta meg zselírozó képességben a kívánt eredményt -  az 
újabb gyártás azonban már biztatóbb eredményt mutatott.
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