
BAROMFIIPAR

Tojás
Az MSZ 6824 szerinti tojás friss I, II, apró, úszó, hűtőházi, piszkos, vala

mint mosott minőségű lehet. A mosott tojásnál a kezelésre utaló jelölés (,,P”) 
csak a ládán van feltüntetve, a tojáson csak a minőségnek megfejelő szabvány 
szerinti jelzés van. Tojást zárt papírtálcába lehet csomagolni. A tálca 6  db 
tojást tartalmaz, melyek légkamrája nem lehet magyobb 9 mm-nél, súlyuk 
pedig legalább 55 g legyen. A minőség megítélésénél az alábbi súlyhatárokat, 
szempontokat kell figyelembe venni:

Minőségi megjelölés 1 kg. tojás 
db m ax.

1 db tojás 
súlya g min.

10 db tojás 
g min.

Friss I.......................................... 20 50 500
Friss 11.......................................... 22 45 450
Apró ............................................. 25 40 400
Úszó ............................................. 25 40 400
Lámpatörött ............................. 25 40 400
Horpadt......................................... 25 40 400
Hűtőházi ....................................
Piccolo (jérce tojás)

22 45 450

,,P ” jelzéssel .........................
Hungária 6 db-os dobozban

— 3 5 - 4 0 3 5 0 -4 0 0

legalább .................................. — 55 550

V. Z. (Budapest)
TEJIPAR

Habtejszín
A Budapesti Tejipari Vállalat újtípusú (a kakaónál már alkalmazott)0,251-es. 

palackokban szállítja a tejszínt. A palackzáró alumínium fólia színe piros.
V. Z. (Budapest)

Tejszínkrém sajt
A Budapesti Tejipari Vállalat beszüntette az 1/10 csomagolású tejszín

krém sajt gyártását. Az 1 kg-os csomagolású egységek változatlanul forgalomban 
maradnak, melyből az áru kimérve árusítható.

V. Z. (Budapest)
Kefir

A Budapesti Tejipari Vállalat a kefir alumíniumfólia zárókupakjának 
színét ciklámen színűre változtatja, mert az a joghurt zárókupakjával könnyen 
összetéveszthető volt.

Tejföl
V. Z. (Budapest)

A tejfölös poharakon a nyomdailag jelzett szavatossági idő sok esetben eltért 
attól, amit a kiszállítás napján alkalmazni kellett volna. Ez felesleges magyaráz
kodást okozott és végeredményben lejáratta az idevonatkozó előírásokat.

F I G Y E L Ő



E rossz gyakorlatot szünteti meg a most bevezetésre kerülő új jelzés, mely
nek lényege a következő:

A pohár záró pereme alatt (a leragasztott fülecskébe) a gép számjeleket 
présel a papír anyagába. Az első -  római szám -  a gyártó üzem (Erzsébetváros: 
II., Kelenföld: III.) számát, míg az utolsó kettő (arab szám) a szavatosság nap
tá r szerinti napját jelzi.

Pl.: a Kelenföldi üzemből február 25-én
„III. 26.” jelzésű áru kerülhet kiszállításra.

V. Z. (Budapest)

KONZERVIPAR

Narancs-jam
A hazai jamektól abban tér el, hogy a gyümölcsdarabok nagyobbak, egyes 

esetekben egész gyümölcsszeleteket tartalmaz az üveg. Aranysárga színű, jelleg
zetes ízű.

V. Z. (Budapest)
Burgonyaszirom

18 dkg-os tasakban, kerül forgalomba. Gyorsan elkészíthető, finom étel, az 
elkészítés módja minden tasakon megtalálható. A szárított burgonyaszirmot 
igen magas hőfokra felhevített zsiradékba kell betenni, és 20 -30  mp múlva, 
amikor a burgonyaszirmok a felszínen mutatkoznak, világos rózsaszínűre sülve, 
szűrőkanállal kiszedni. A burgonyaszirom terjedelemben a sütés következté
ben kb. tízszeresére szaporodik.

V. Z. (Budapest)
Szárított vegyes zöldség

6 dkg-os tasakban kerül forgalomba. Tárolható, megkönnyíti a háztartási 
munkát. Összetétele a következő:

szárított sárgarépa 20%
szárított petrezselyemgyökér 10% 
szárított zellergyökér 20%
szárított karaláb 10%
szárított paszternák gyökér 9% 
szárított burgonya 8%
szárított kelkáposzta 6%
szárított vöröshagyma 5%
szárított paradicsompaprika 4% 
szárított zellerlevél 3%
szárított petrezselyemlevél 3%

Zöldségleveshez: 2 liter -  5 dkg szárítmány szükséges. 2 liter csont-, illetve 
húsleves készítéséhez: 3 dkg szárított zöldség elegendő.

A főzési idő: hideg vízben feltéve a forrástól számított 30 perc. A szárít- 
mányból készült leves friss zöldségízű, kellemes aromájú.

V. Z. (Budapest)
Bébiételek (konzervek)

Sárgarépapüré. Tartalma: sárgarépa, vaj, búzaliszt, és só.
Zöldborsópüré. Tartalma: zsenge zöldborsópüré, vaj, búzaliszt, só és cukor.
Tejes sárgarépapüré: sárgarépa, tej, vaj, búzaliszt, cukor és só.

112



Tejes parajpüré: paraj, tej, vaj, búzaliszt és só.
Zöldborsópüré marhahúspéppel: zöldborsó, marhahúspép, vaj, búzaliszt, 

cukor és só.
Paraj püré marhahúspéppel: paraj, burgonyapüré, húspép, vaj, búzaliszt és só.
Sárgarépapüré marhahúspéppel: sárgarépa, húspép, vaj, búzaliszt és só.
Zöldborsópüré marhamáj péppel: zöldborsó, máj pép, vaj, búzaliszt, 

cukor és só.
Parajpüré marhamáj péppel: paraj, máj pép, burgonyapüré, vaj, búzaliszt 

és só.
Burgonyás parajpüré: paraj és burgonyapüré, vaj, búzaliszt és só.
Használati utasítás: a kész csecsemőételt felbontás előtt forró vízben 

testhőmérsékletre melegítjük. A felbontott doboz tartalma azonnal felhasz
nálandó.

V. Z. (Budapest)
Tormapor

Polietilén tasakba csomagolva, 6,7% víztartalmú tormapor kerül forgalomba 
Eltarthatóságára a tárolási kísérletek még folynak.

R. L. (Budapest)
Narancs-ital

Kolloidmalomban egész narancsból készített narancsvelőből cukor, citrom
sav s víz hozzáadásával készített üdítő ital. Szárazanyagtartalma 15,0 ref%, 
összes savtartalma citromsavban kifejezve 7,7 g/1. Az erőteljes narancs zamatú 
ital kb. 4% narancsanyagot, (héj és bélrészt együtt) tartalmaz.

A készítmény eltarthatóságával kapcsolatban a tárolási kísérletek még 
folynak.

R. L. (Budapest)
Szamócalé

A gyümölcslevek választéka rostos szamócalével bővül. A szamócalé 0,25 
1-es koronadugóval lezárt üvegekben kerül forgalomba. Szárazanyagtartalma 
15,5- 16 ref. %. Összes savtartalma citromsavban kifejezve 7,0 g/1.

A minőségvizsgáló intézetek véleménye szerint a 7,0 g/1 savtartalom nem 
jellemző a szamócagyümölcsre, túlságosan savanykás. Javasolták 5,5 g/1 értékre 
történő csökkentését.

R. L. (Budapest)
Ecetes tormakrém

1/5-ös üvegben pépes, jól kenhető, szemmel látható tormarostokat tartal
mazó ízesítő. Tiszta súly: 150 g. Savtartalma ecetsavban kifejezve 27 g/1. Konyha
sótartalma 3 g/1. Az ízesítő készítmények közt választékbővítő termék.

R. L. (Budapest)
.7

Műanyagflakonba töltött narancsízű szörp
A Konzervipari Tröszt polietilénből készült flakonokba töltve kívánja 

kis egységű előrecsomagolt termékként szörpjeit forgalomba hozni. A méz 
csomagolásánál már régóta használt műanyagflakonokba töltött szörpök a 
20 és 36 C°-on több héten át való tárolás alatt minőségi elváltozást nem szen
vedtek.

R. L. (Budapest) 
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SÜTŐ ÉS TÉSZTAIPAR
A Békéscsabai Konzervgyár megkezdte a Braibanti tésztagyártó gépsoron a 

száraztészta gyártását. Az egyes készítmények főbb jellemzői a következők:
Csőtészta. Külső átmérője 3,85 mm, falvastagsága 0,95 mm. Főzés közben 

felvett víz mennyisége 205%.
Metélt tészta. Szélessége 3,6 mm, vastagsága 1 mm. Főzés közben felvett 

víz mennyisége 220%.
Csillag tészta. Átmérője 8 mm, vastagsága 1,9 mm. Főzés közben felvett 

víz mennyisége 236%.
ABC tészta. Hossza 6 mm, szélessége 3,4 mm, az ABC nyomtatott nagybetűi

vel azonos alakú tészták. Főzés közben felvett víz mennyisége 230%.
Tarhonya. Szabályos, egyenletes kis hengeralakú 3,4 mm hosszú, s 3,3 mm 

átmérőjű darabkák. Á tarhonya főzése közben felvett víz mennyisége 231%.
A tészták egyenletes vastagságúak, áttetszőek, üveges törésfelületűek, 

egyöntetűen sárgák. Mind küllemre, mind főzési tulajdonságra kielégítik a 
vonatkozó szabvány I. osztályára megállapított minőségi követelményeket. 
Az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya tervbe vette a készítmények 
márkázását.

Péksütemény
R. L. (Budapest)

A hazai sütőipar összesen több mint 60-féle terméket gyárthat. Ám ez a 
lehetőség koránt sincs kihasználva, Budapesten 25-30, vidéken ennél jóval 
kevesebb fehérterméket készítenek. (Dunántúlon a vizes-zsemlye, az Alföldön a 
tejeskifli a kedvenc!) A Magyar Szabványügyi Hivatal MSZ 11917- 1965 új 
szabványában fontos követelményként szerepel a termékek súlyának és frissesé
gének értelmezése. A súlykövetelmény a 8 órán belüli mérésre értendő, a frisseség 
pedig 12 órán belül értendő! Ugyancsak fontos előírása a szabványnak a zsemlye 
minimális térfogatának megállapítása. Az új szabvány rendezi a felhasználható 

anyagokat is.

CUKORIPAR

Kristálycukor
Az 1965 -  66. évi kampányban a Szerencsi Cukorgyárból normál kristályként 

kereskedelmi forgalomba került kevés eltérő nagyságú, inhomogén szemcséjű 
kristálycukor (gyári szóhasználattal ún. ,,etióp kristály”). A kristály nagyságtól 
eltekintve a termék tetszetős megjelenésű (teljesen fejlett, szabályos, monoklin 
szaharóz kristály), átlagosnál fehérebb, nagyobb tisztasági hányadosú volt, 
mégis felkeltette a fogyasztók gyanúját (Rosszul oldódik, nem annyira édes, 
felvert édes tészták készítésekor rendellenesen viselkedik stb.). Bár a felhozott 
érvek többsége indokolatlan volt, mégis rávilágít arra, hogy a szabványos (szok
ványos) minőség betartása fontos még olyan élelmiszeripari termékeknél is, 
amelyet élelmezési nyersanyagként továbbfelhasználók dolgoznak fel.

T. A. (Miskolc)
BORIPAR

Palackozott borok
A téli félévben ismétlődő jelenség egyes palackozott minőségi bor tételek 

zavarosodása. A zavarosságot okozó kiválás azonban nem egységes. 1965-ben 
kevésszer fordult elő tisztán borkősavas -  Ca kiválás (MÁP Tokaj hegyalj at
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Üzeme, Mádi Palackozó, 3 puttonyos Aszú), gyakoribb eset a borkő, borkősavas 
-  Ca, fehérje és nyálka együttes jelentkezése (MÁP Csongrádmegyei Üzeme, 

Szőregi palackozó, Csongrádi Kadarka), sőt tisztán fehérje-zavarosodást bizo
nyító üledéket is észleltünk (Vendéglátóipari Országos Szövetkezeti Központ, 
Egri palackozója, Abasári Rizling). Erősen fátyolos -  poros megjelenésű a 
MALIV Budafoki Üzeméből származó, egyébként márka minőséget megütő 
Száraz Ürmösbor is. Valamennyi zavarosság közös forrása a borok elégtelen 
stabilizálása, s ez szükségessé teszi a belföldi borok palackérettségének erőtel
jesebb vizsgálatát az érintett termelő üzemekben.

B. D. (Miskolc)

ÉLVEZETI CIKKEK

Pörkölt kávé
Már évek óta azonos az I. osztályú és a presszó pörköltkávé összetétele 

és minősége. Előbbit az ÉVCSV csomagolja előre, az utóbbit a Pűszért 
vállalatok szállítják a vendéglátóiparnak. A vendéglátóiparban a kávéital 
fogyasztása visszaesett. Többen ennek okát a presszó pörköltkávé minősé
gében keresték. A KERMI vizsgálata szerint előfordul, hogy a peresszókávé a 
megköveíeltnél gyengébben vagy erősebben pörkölt. Ennek mértéke azonban 
még nem olyan, hogy a belőle készített kávéital minősége a KERMI házi elő
írásai szerint készített érzékszervi értékbírálati táblázat szerint értékelve, for
galomba hozatalra vagy élvezetre alkalmatlan lenne. Egyes esetekben előfordult, 
hogy a megengedettnél hosszabb időn át tárolt kávéból készítettek italt. Az 
ilyen kávéból készített ital íze állott, esetleg kissé karcos. Mindezek a megfigye
lések azonban nem igazolják azt a feltevést, hogy a kávéital fogyasztása azért 
esett vissza, mert a presszókávé gyengébb minőségű az I. osztályú kávénál.

Az érdekeltek javaslatot készítettek, hogy a jelenlegi I. osztályú pörköltkávé 
minőség tartása mellett javítsuk a presszókávé minőségét. A megvalósításhoz 
azonban szükséges, hogy a keverékhez szükséges kávéfajták mennyiségét a 
külkereskedelem biztosítsa s ne kelljen gyakran változtatni a keverék összetételét.

R. L. (Budapest)

HÚSIPAR

Töltelék áru
A húsiparban régi törekvés, hogy a kishőmérsékletű folyamatos zsírgyártás 

alkalmával megmaradó, finomra aprított zsírszövet maradványt (zömben a 
sejtfalat alkotó fehérje) nyers fehérjeként hasznosítsák. A Borsodmegyei Húsipari 
Vállalat miskolci üzemében az új, Alfa-Laval típusú berendezésből kikerülő 
,,protein”-t különböző hentesáruba dolgozzák be. Az így készült vörösáru és 
felvágott érzékszerviig és összetételét tekintve is ingadozó minőségű. ízleléskor 
gyakran kiütközik az emulgeált zsír, s a metszéslapon is kenőcsös részletek 
figyelhetők meg. 71 töltelékáruból 17 minta (24%) számított fehérjetartalma 
nem érte el a szabványos minimumot. Ezt magyarázza -  az ismert nyersanya
gok összetételi szórásán túlmenően a ,,protein” változó összetétele (átlag érték: 
C és szórás: S):

Víztartalom:
Zsírtartalom:
Mért nyers fehérje tartalom:

c = 47,0% S = 9,6
c = 40,0% S = 13,8
c = 14,5% S = 6,5
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A 71 mintából számított minőségmutató M = 75,0 és a szórás S = 15,4. 
A zsírszövet maradvány bedolgozása során tehát fokozott laboratóriumi vizs
gálatra van szükség.

M. F-tié (Miskolc)
TŐKEHÚS

A Belkereskedelmi Miniszter 11/1966. (K- É. 4.) Bk. M. számú utasítása 
értelmében a nyílt árusítási üzletekben 1966. február 1-től a felsorolt húsfajtákat 
csont és egyéb nyomaték nélkül, színhúsként kell árusítani.

Sertéshús:
comb és lapocka (csülök és lábszár nélkül), dagadó.

Marhahús:
vesepecsenye (letisztítva, oldalhús nélkül), comb (fartő, felsál stb.)és lapocka, 

lábszár nélkül, első és hátsó lábszár, tarja, puhahátszín letisztítva, vesepecsenye 
oldalhúsa.

Borjúhús:
comb (lábszár nélkül),
lapocka, lábszár és dagadó.
A fel nem sorolt húsrészek (pl. sertéskaraj, tarja, oldalas stb. marhahátszín, 

rostélyos, szegye, oldalas stb; borjúveséskaraj, szegye stb.) változatlanul a szab
ványban meghatározott bontás szerint a benne levő csonttal kerülhetnek érté
kesítésre.

A lóhús és birkahús forgalombahozatala változatlanul az eddigiek szerint 
történik.

A színhúsként eladásra kerülő húsrészekből kitermelt csont és in (flaxni) 
az árjegyzék szerint érvényes áron kerülhet eladásra.

Tőkehúsok kiskereskedelmi célra történő bontását az alábbiak szerint kell végezni:

Marhahús:
szegyet a lapockáról úgy kell levágni, -  a hónaljhús középen való átvágá

sával - ,  hogy a vastagszegyhez tartozó hús ne maradjon a lapockán. A szegyből 
a koronahúst kivágni és külön értékesíteni nem szabad.

Rostélyosról a tarját a negyedik és ötödik borda között a porcogós hús 
(féderli) keresztülvágásával kell levágni és a rostélyosból a porcogót ki kell 
fejteni.

A porcogó csak vöröscsont árban értékesíthető.
A rostélyosból a GRÓT csontot csontos vagy fűrészelt darabolás esetén a 

gerincvelő csatornáig ki kell vágni.
A tarját (a négybordás részt) a nyakról le kell vágni és kicsontozva a vastag 

in és porcogó eltávolítása után, csontnélküli húsként kell értékesíteni. A ki
termelt csont vöröscsont árban, az in in árban értékesíthető.

A nyakrészből az első csigolya csontot ki kell fejteni, ami vöröscsont árban 
adható el. A nyakrész a benne levő csonttal kerülhet forgalomba úgy, hogy a 
húsnak arányosan kell tartalmaznia a csontot.

Lapocka felbontásánál a Iábszárt és oldal lapockát úgy kell lefejteni, hogy 
a flaxni a térdcsonton maradjon. A lapocka kicsontozása után a Stefánia és 
oldallapocka találkozásánál (a platnicsont végénél) található vastag int ki kell 
vágni.
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Hátszínből a vesepecsenyét ki kell fejteni, majd aGrót csontot a gerincvelő
csatornáig le kell vágni.

Vesepecsenyét az oldalhústól és faggyútól teljesen meg kell tisztítani.
Puhahátszínről a két bordát le kell vágni (kicsontozni nem szabad) és a 

lebenyhártyától meg kell tisztítani.
A hátsó lábszárt úgy kell lefejteni, hogy a flaxni a térdcsonton maradjon. 

A lábszár vastag részéhez nem szabad porcogót, csontot hozzávágni.
A gömbölyű felsál diócsont melletti részéről a faggyú és flaxni teljes meny- 

nyiségben eltávolítandó.
Velőscsont árban csak az a velőscsont értékesíthető, melynek mindkét 

végénél a velő látható.
Fehércsont árban forgalomba hozhatók a velőscsontról lefűrészelt csont

részek, a medence csont és a lapocka csont (platni csont) vastag vége.
Vöröscsont árban kell árusítani a többi fel nem sorolt kitermelt csontokat.
A marhahúsok minőségét (zsírosságát) figyelembevéve, az iparnak vissza

szállítható faggyú az alábbi húsrészekről szedhető le:
Puhahátszínről: az üregi és lágyékfaggyú.
Vesepecsenyéről: a letisztogatásból származó, valamint a vesepecsenye 

oldalhúsról leszedhető faggyú.
Hosszú felsálról: a comb belső részéről a vastag faggyú réteg úgy, hogy a 

húson kb. 3 - 5  mm vastagságú faggyúréteg maradjon.
Gömbölyű felsálról: a diócsont menti faggyú teljesen.
Fartőről: a farok tőnél és a fe’néfpecsenye mellett lerakodott vastag faggyú, 

valamint a gömbölyű felsál kiemelésénél a hártya között lerakodott faggyú 
réteg úgy, hogy a húson kb. 3 - 5  mm-es faggyú réteg maradjon. Ezenkívül az 
ún. hibli faggyút is le kell venni.

Oldal lapockán levő faggyú réteg úgy, hogy a húson kb. 3 - 5  mm faggyú 
réteg maradjon.

Szegye: a hasüregi részen található faggyú csomók.
A húsok színéről (felületéről), továbbá az izmok között beszövődött faggyú

réteget, valamint a fentiekben fel nem sorolt húsrészekről a faggyút eltávolí
tani csak akkor szabad, ha egyes húsrészek túlzott zsírossága gátolja az értéke
sítést.

Sertéshús:
Sertés fejet félsertésről úgy kell levágni, hogy a tarján bőrös zsiradék nem 

maradhat.
Lapocka levágásánál ügyelni kell arra, hogy a hónalj hús közepén való 

keresztülvágása után a lapockát hártyára, a tarja megsértése nélkül kell le
vágni. A lapocka végén levő porcogónaíc a tarján kell maradni.

A combot és lapockát a csülök levágása után kell kicsontozni.
Hátsó csülköt a combról úgy kell levágni, hogy a diócsont fölött a csuklót 

késsel át kell vágni, ezután a combhús csülök felé eső részét enyhén ferde vá
gással átvágni. A combhús felső részének (ún. nudlispicc) a csülkön kell ma
radnia.

Körömlevágást közvetlen a térd alatt kell végezni. Első csülköt a lapockáról 
egyenes vágással úgy kell levágni, hogy a könyökcsont vége a lapockában ma
radjon.

Körmöt a csülökről a középső ízületnél kell elvágni. A comb és lapockából 
minden csontot és porcogót el kell távolitani.

Karajt az oldalasról úgy kell levágni, hogy a karajon kb. 1,5 cm-nél hosszabb 
oldalas rész ne maradjon. Karajt a combról a sluszcsont porcogójánál kell levágni.

Rövidkarajt a hosszúkarajról a második és harmadik borda között kell 
levágni.
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Hosszúkarajról a tarját a negyedik és ötödik borda között kell levágni úgy, 
hogy a porcogós rész teljes egészében a tarján maradjon.

Hosszúkarajról a Orót csontot (karajvég) a gerincvelő csatornáig le kell 
vágni és azt fehércsont árban kell értékesíteni.

Oldalasról a dagadót úgy kell levágni, hogy a dagadóban porcogót vagy 
kendli csont végét belevágni nem szabad. Az oldalasban levő porcogós részt a 
húsnak teljesen el kell takarni. Az oldalasból korona húst kivágni nem szabad.

Vöröscsont árban a platni csontot, fehércsont árban a combból és lapocká
ból kitermelt csontokat, (platnicsont kivételével) valamint a hosszú karajról 
levágott Grót csontot kell értékesíteni.

Borjúhús:
A combot és lapockát teljesen ki kell csontozni, a húsból porcogót, csontot 

belevágni, (belepikkelni) nem szabad.
Tarját a negyedik és ötödik borda között kell levágni a karajról és a benne 

levő csonttal kell értékesíteni.
A dagadóról a két bordát le kell vágni és borjúmell árban, a dagadót pedig 

lábszár árban kell értékesíteni.
A farkot csont árban kell eladni.

Birkahús:
A hátulját a vésésén két borda rajtahagyásával kell levágni. Az így ketté

vágott birkának hátsó részét hátulja, első részét eleje árban kell értékesíteni. 
Lapockát hátulja árban eladni nem szabad.

Az árudában a spaléban, pultra, hűtőpultra csak eladásra elkészített hús
részeket szabad kitenni.

Súlykiegészítést csak azonos áru, azonos minőségű, a vásárló által kiválasz
tott húsrészből szabad végezni. Elszíneződött, lesorosodott vagy a vásárlónak 
nem megfelelő minőségű húsokat, flaxnit, faggyút súlykiegészítésnek felhasz
nálni nem szabad.

Különböző húsrészeket darálásra előkészíteni, előre összevágni, darálóba 
belerakni nem szabad.

Hús darálást csak úgy szabad végezni, hogy a vásárló által meghatározott 
húsrészt (pl. dagadót, combot) le kell mérni és lemérés után szabad csak meg
darálni. Az így ledarált húsért a vásárlónak azáltala kiválasztott húsrész árjegy- 
zéki árát kell számolni.

Tilos minden olyan árunak a vásárlóra nyílt vagy burkolt formában való 
rákényszerítése, aminek megvásárlása ellen tiltakozik, ezért

,,a húsfelületről a szalonnát úgy kell lefejteni, hogy a húsfelület ne legyen 
bevagdosva. A has üreges részéből a háj kiveendő és kitisztítandó.

A félhúsról a szalonna eltávolítását úgy kell elvégezni, hogy a húsfelületet 
még egy viszonylag összefüggő, áttetsző, vékony zsírréteg takarja.

A forgalomba kerülő félhúson nem lehetnek belső maradványok, alvadt 
vércsomók, gyomor vagy béltartalomtól, vértől vagy egyéb idegen anyagtól 
származó szennyeződések.

A nyaknál, a szúrás helyén nem maradhatnak az elvéreztetésből kocsonyás 
beszűrődések vagy erősen serült szöveti részek.

A félhúson, lábakon, fejen nem maradhat szőr, körömrészek vagy egyéb 
szennyeződések.

V .  Z .  ( B u d a p e s t )
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Pácolt hal
A üveges készítményt 0 C°-nál magasabb, de 15 C°-nál alacsonyabb hő

mérsékletű, közvetlen napfénytől védett, száraz helyiségben kell tárolni.
A készítmény csak szeptember 1. és április 30. között hozható forgalomba.
Pácolt hal csak az eredeti üvegből árusítható.
A vásárló részére a halat hagyma nélkül kell mérni. Hagymát mérés után 

arányosan adják hozzá a kiszolgálásra kerülő halmennyiséghez.
Eltarthatóság: A készítménynek a csomagolás napjától számított legalább egy 

hónapig meg kell őriznie a szabványnak megfelelő minőségi tulajdonságait, fel
téve, hogy az előírt módon tárolták.

Csomagolás, tárolás: A csomagolás a következő nagyságú üvegekben tör
ténik":

A göngyöleg Halhús Növényi adalék Felöntőlé

jele a címkén kg

Üveg 5/2 1,50 0,55 Takarja a készítmény
1/1 0,60 0,15 alkotórészeit

V. Z. (Budapest)
Hentesáru-végek levágása

A rúdáru és gépsonka végek levágásánál a levonandó százalék rúdárunál 
0 ,6 %, gépsonkánál 1 %.

V. Z. (Budapest)
Csemege szalámi

A Csemege szalámi február 1-től rúdban is értékesíthető.

Dobozos sonka
V. Z. (Budapest)

A dobozos sonka 6 8 , -  Ft-os fogyasztói ára dobozvételnél vagy kimérve 
azonos.

A doboz és zselé súlyára a levonás 20%, tehát egész doboz eladása esetén a 
vevőnek 2 0 %-kal csökkentett mennyiséget kell felszámítani.

V. Z. (Budapest)
Import szardíniák

Február hónapban számos spanyol származású halkonzervmintát m utatott 
be a külkereskedelem.
____________________________________________________________

Eredeti megnevezés Tiszta
súly

Töltő
súly

Halak
száma Minősítés

I
ANNY sardines in o i l ........... 128 103 4 A dobozban egyenletes nagyságú
JOSIANE sardines .................. 125 100 4 jól tisztított szardínia halak
MER DU SUD sard, in oil 128 100 4 vannak tükrösen berakva. A fel-
GLOFI sardines in oil ........ 127 100 5 öntő olaj tiszta, világos. Szag,
EMOCONSA sard, in oil . . . 127 102 4 íz jellegzetes, kissé sótlan, meg-
TANGARA sardines in oil . . 125 98 5 felelő. Állaguk puha, lédús.
SEPIA sardines in oil ......... 125 80 5
AMBROSIA sard, in oil . . . . 125 110 6
CHELLA sardines in oil . . . 125 108 6

R. L. (Budapest)
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Olajos heringfilé
Norway Kippers elnevezésű norvég elősütött, füstölt olajos heringfilé. 

A dobozokba 92 g súlyban, megfelelően tisztított, puha, enyhén füstölt s gyengén 
sózott heringhalhús van töltve.

R. L. (Budapest)

Ételkonzerv
A Magyar Szabványügyi Hivatal a közelmúltban készítette el az ételkon- 

zervek széles választékának -  összesen 34 féle ételnek -  előírásait. Az új 
ételkonzervek között számos közkedvelt étel is található, így: rakott-, töl
tött- és székelykáposzta, különböző babbal, zöldborsóval készített ételek, a 
húsos ételek bő választéka stb.

A választék bővül a dobozba csomagolt ételeknél is. Az üvegbe csomagolt 
ételek közül a marhagulyás, a marharagú vadasan, a zöldborsós sertésoldalas, 
illetve sertésszelet, a négy töltelékkel készített töltöttkáposzta és a marhahús
sal körített babgulyás szabványa áll előkészítés alatt. Ugyancsak előkészület 
alatt áll a dobozba csomagolt gombásbélszín, vésés tokány, a tejfölös kapros 
mártással készült húsgombóc, és a marhatokány előírásainak szabványosítása.

ÉDESIPAR
Pipitojás díszdoboz. A korábban már gyártott szerencsi pipitojás alakú 

készítmény alkoholos krémfondánnal töltve, tejcsokoládé hüvelyben, tejcsoko
ládéval fedelezve, díszdobozban kerül forgalomba. A nyomott alufóliába 
csomagolt tojások 270x50x30 mm nagyságú celofánablakos tetszetős dísz
dobozba vannak csomagolva. A töltelék kajszi, cherry, chartreuse és mara
schino likőr ízesítésűek, erőteljes alkoholos jelleggel. Egy doboz tisztasúlya 
140 g. A tojások csokoládébevonata 46%. A töltelék alkoholtartalma 3,5%. 
93 pontszámot ért el a bizottsági kiértékeléskor. A Pipitojás díszdoboz a húsvéti 
jellegű készítmények közt, választékbővítő készítmény.

R. D. (Budapest)

Kakaós krémcsokoládé. 124x31x15 mm nagyságú négybordás krémmel 
töltött csokoládészelet. A bordás csokoládéhüvely falvastagsága 2,9 mm. A 
töltelék kakaóval és citrom eszenciával ízesített tejes krémfondán. A töltelék 
mennyisége 42-45% . A készítmény érzékszervi pontszáma 92. Súlya 5 dkg. 
A kakaós krémcsokoládé alumíniumfóliába csomagolva s tetszetős burkolóban 
kerül forgalomba.

R. L. (Budapest)

Ananász krémcsokoládé. 146x60x15 mm nagyságú szeletbeosztásos, 
szeletenként négy bordás krémmel töltött csokoládészelet. A bordás csokoládé
hüvely falvastagsága 2,5 -  2,9 mm. A töltelék ananász eszenciával ízesített krém
fondán. Az új gyártmány egyéb jellemzői a kakós krémcsokoládéval azonosak. 
Súlya 10 dkg. Alumíniumfóliába csomagolva, tetszetős burkolóban kerül for
galomba.

R. L. (Budapest)

Málna krémcsokoládé. A Magyar Édesipar 1/20-as és 1/10-es málnakrém 
csokoládét is fog gyártani a Cavemil gépsoron. Az előbbi 124x31 x 15 mm nagy
ságú s négybordás, utóbbi 146x60x 15 mm-es és nyolc bordás. Mindkét készít
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mény csokoládé hányada meghaladja az 55%-ot. A töltelék erőteljes málna 
zamatú krémfondán. A töltelék víztartalma 12,4-12,6%. A csokoládéhüvely 
vastagsága a hüvely felső részén 2,4-2 ,7  mm.

R. L. (Budapest)

Románc díszdoboz. 190x 110x25 mm nagyságú, egybeszabott, ráhajtós 
fedelű tetszetős, 14 rekeszes műanyag-fészkes díszdoboz. 190 g tisztasúlyban 
14 db Cavemil gépsoron készített desszertet tartalmaz. A három sorban e fészekbe 
helyezett desszert szemek közül 5 db félgömb alakú málnaízű krémfondánnal 
töltött csokoládéhüvely. 5 db kosáralakú, tölteléke ananász ízesítésű krémfon
dán. 4 db kis fatörzs alakú csokoládéhüvely kakaós, citromos tejes krémfondán
nal töltve. A desszertek csokoládéaránya 48-52% . A töltelék víztartalma 
13-14,5%. A Románc díszdoboz első mintája a Cavemil gépsoron gyártandó 
dobozos desszert sorozatnak. A desszertek érzékszervi pontszáma 94.

R. L. (Budapest)

Tere-fere linzer teasütemény. A Magyar Édesipar már régóta tervezi az elő
csomagolt teasütemények választékának bővítését. A kereskedelem elfogadta a 
260 x 160x40 mm nagyságú, mélyfedelű pergamentpótló papírral bélelt karton
dobozba csomagolt Tere-fere elnevezésű omlós teasüteményt. A lapos, mintás 
domborzatú kb. 40 mm átmérőjű aranysárgára sült omlós tésztadarabok hat 
sorban, sorelválasztóval vannak csomagolva. Darabszáma: 250 db/kg. A proto
típus víztartalma 4,7%, zsiradéktartalma 19,9%, cukortartalma 23,2% volt. 
A kivonat zsiradék refrakciója 40 C°-on 50,6. A kereskedelmi minőségellenőrző 
szervek a készítmény minőségi színvonalát a Győri omlós linzer készítménnyel 
azonosnak találták.

R. L. (Budapest)

Zselé. Ismételten előfordult, hogy egyes zselékészítmények nagyobb víz
tartalommal kerültek forgalomba, s a jótállási időn belül a megengedettnél 
jobban beszáradva a kereskedelemben súlyhiányt okoztak. A hiba kiküszöbö
lésére a szükséges intézkedéseket megtették.

R. L. (Budapest)

Import cukorkák vizsgálata
Az elmúlt hónapokban árucserével kapcsolatban a minőségvizsgáló szervek 

jugoszláv és lengyel töltött és töltetlen keménycukorkákat vizsgáltak.
A jugoszláv cukorkák külseje, csomagolása a hazainál tetszetősebb. Az 

ízesítésük jobban kielégíti a korszerű követelményeket. Megemlítjük, hogy a 
tájékoztató vizsgálat során minősített lengyel cukorkák állóképessége nagyon 
jó. A lengyel cukorkák jó minőségű burgonya keményítőszörpből és finomítvány 
cukorból készülnek. Ennek tulajdonítható, hogy ballirozás nélkül is jól eltartha- 
tók. A lengyel töltött cukorkák töltési aránya a hazainál lényegesen nagyobb 
30-50% . Csak szemenként csomagolva hozzák e cukorkákat forgalomba. 
Kedvelt választékuk a csokoládéban mártott töltött keménycukorka. Említésre 
méltó a kondenz tejjel készített lengyel tejkaramella jó minősége.

R. L. (Budapest)

Nugatos töltelékek összetételének megváltoztatása
A Magyar Édesipar december hónaptól a töltött ostya készítményeknél a 

madimót napraforgómag hiányában kénytelen helyettesíteni. 1966. március

121



31-ig az ipar és kereskedelem megállapodott, hogy a napraforgómagot ún. szója- 
kompozícióval helyettesíti. A kompozíció összetétele a következő:

100 kg madimó helyett
pörköltszója........................  60 kg
p. arachis ..........................  10 kg
tejpor sov...............................  5 kg
étolaj  ............................ 11,50 kg
cukor .................................  13,50 kg
vanilin old........................... 0,025 kg

100,025 kg

A helyettesítő anyaggal készített mintákat az illetékes szervek elfogadták.
R. L. (Budapest)

Csokoládés parány
Korábban komoly minőségi vitákat váltott ki a csokoládés parány készít

ménynél fellépő hajszálrepedés. E kérdésben a következő megállapodás szüle
tett:

a) Mártott darabok felső szélén és oldalán a jótállási időn belül jelentkező 
hajszálrepedés 1966. június 30-ig jelentéktelen hibának tekinthető, h? az ostya
lapok és töltelék egymástól nem válnak el. Amennyiben 15%-nál nagyobb 
mértékű a lapelválás, vagy a lapok szétesése, úgy a termék hibás átadású.

b) A Magyar Édesipar egyidejűleg megbízza a Kutató Laboratóriumot, 
hogy kezdje meg a termék kifogástalan minősége érdekében lefolytatandó 
vizsgálatokat és a kutatás eredményéről a KERMl-vel esetleg időnként konzul
tálnak.

c) A termék eredeti jótállási ideje változatlan marad.
d) Az I. negyedév gyártási és jótállási időn belüli minőségalakulás tapasz

talatait március hó végén megbeszélik a további minőségjavítás érdekében.
Jelen megállapodásról az ipar és kereskedelem illetékesei a gyártó és átvevő 

vállalatokat, valamint a MASZ megbízottait tájékoztatják.
e) Az ipar illetékesei a hiba lehetőségeinek csökkentése érdekében megvizs

gálják, hogyan lehetséges a kereskedelmi igények szerint előrecsomagolt áruk 
gyártását 1066. év végéig folyamatosan megszervezni. 1966. I. negyedévre szó
lóan már az ipar a kereskedelem igényei szerint köti mega szállítási szerződéseket 
az 1/4 kg-os csomagolású csokoládés parányra.

R. L. (Budapest)

Kókusz csemege minősége. A kereskedelmi átvevő szervek több esetben ki
fogásolták kisebb zsiradéktartalma miatt a Fővárosi Sütőipari Vállalat (korábban 
Zuglói Édesipari gyár) kókuszcsemegéjét. A próbagyártások igazolták, hogy a 
gyártó az elfogadott recept szerint készíti a terméket. A korábban megadott 
anyagnormából azonban a cukor oldásához használt víz mennyiségét kifelej
tették s a hiba a kalkulációs lapra is rákerült. A módosításra a szükséges lépéseket 
megtették. E problémával kapcsolatban a gyár staniolos csemege készítményei
nek minőségét is felülbírálták s megállapították, hogy azok minősége a ko
rábbi színvonalon van. Már beszámoltunk arról, hogy a kókuszos csemegét a 
korábbi mokkás választék helyett gyártják.

R.  L.  ( B u d a p e s t )
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Konyakméggy. A BUCSOK gyáregység 33 Ft-os fogyasztói áru Konyakmeggy 
készítményét profilrendezés következtében a Csemege gyáregység fogja a jövő
ben gyártani. A számlázás és egyéb áruforgalmi munka során esetleg előforduló 
félreértések megelőzése érdekében a Csemege gyáregység kétféle csomagolású 
1 4  kg-os Konyakmeggy díszdoboz készítményét az alábbiak szerint jelöli meg 
mind a számlán, mind a gyűjtőcsomagoláson:

BUCSOK féle: % kg-os Konyakmeggy 330-as,
Csemege féle: % kg-os Konyakmeggy 305-ös.

R. L. (Budapest)
Nugatos készítmények

Az illetékes ipari és kereskedelmi szervek több megbeszélést tartottak a 
nugatos készítmények küllemhibáinak megengedhető mértékéről. A Szakmai 
Bizottság a vizsgálat eredményeit a következőkben foglalta össze: „A BUKESZ 
gyáregység múlt év nov. 1 és dec. 20. között gyártott Rocka-nugát készítményei 
maradéktalanul kielégítették a követelményeket, míg a szeletes áruk össz- 
mennyiségéből 86,6% kifogástalannak, 11,2% a korábbi megállapodás szerint 
jelentéktelen hibásnak és 2,2% kötbérterhesen forgalomba hozhatónak 
minősül.

A SZB fentiek alapján úgy döntött, hogy a f. év 1. n. évére tudomásul veszi 
azt, hogy a szeletes nugátáru mennyiségének legfeljebb 15%-a lehet az előírt 
8%-nál nagyobb mértékben hibás küllemű (foltos, matt, áttetsző vagy hézagos 
bevonatú, valamint egyik lapján morzsaléktól szennyezett). Ezen mennyiségen 
belül a korábbi megállapodás érvényes, azaz 9-23%  közötti mértékben hibás 
küllemű áru jelentéktelen hibás, 24-38  % közötti hibás áru 1 % kötbérterhes. 
A 38%-on felül hibás áru nem szállítható ki.

A szeletes nugátmennyiség 85%-ánál, tehát 8% a nem kifogásolható hiba 
mennyisége. Az ezen felüli hibás áru kötbér-terhes.

Á SZB a kifogástalan minőségben, ill. küllemben történő gyártás érdekében 
helyesnek tartaná, hogy az ipar Termelési Osztálya vizsgálja meg annak lehe
tőségét, hogy a bevonat a CSEMEGE nugátokhoz hasonlóan accumandin zsírral 
készüljön. Ez feltétlenül minden időszakban tetszetősebb áru gyártását tenné 
lehetővé.

A Magyar Édesipar képviselője javasolta a gyáregységnek a MÁSZ és a 
gyári készáru ellenőrzés közötti viták leegyszerűsítése érdekében, hogy a fent 
jelzett küllemhibák vonatkozásában (foltos, matt stb.) készítsenek különféle 
mértékű hibás darab sorozatokat, amelyeken elhatárolva megállapítható legyen 
a még megfelelő, jelentéktelen hibás, kötbérterhes, vagy forgalomképtelen 
darabok külleme.

/?. L. (Budapest)

ÉLELMISZERRENDÉSZET

Szabványosítás
Az MSZH a következők figyelembe vételével tervezi az MSZ 9432 „Háztar

tási keksz” szabvány módosítását: ,,Az MSZ 9432 „Háztartási keksz” szabvány
2. pont Forgalom meghatározások c. fejezetében van körülírva, hogy mely 
kekszdarabok számítanak töröttnek, törmeléknek és morzsának.

A szöveg értelmezése szerint nem világom, hogy az a keksz darab, amelynek 
25%-nál több, de legfeljebb 50%-a hiányzik, milyen minősítésű, ugyanis az ipar 
véleménye szerint a fél darabok nem kifogásolhatók a szabvány előírásai sze
rint”.
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Az Édesipari Szakbizottság külön albizottsága foglalkozott az előterjesztett 
problémával és a hivatkozott szabvány 2. fejezetében rögzített forgalommeg
határozások közül a „törött” keksz, a „törmelék”-re és a „morzsá”-ra vonat
kozó szöveg teljes törlésére, s helyette alábbi szöveg elfogadására tett javas
latot: *

„Egész” keksz az, amelynek darabjai teljes alakúak, épek.
,,Deformált” az a keksz, amely az előírt alaktól eltér.
,,Sérült” az a keksz, amelyből legfeljebb 25% hiányzik.
,,Törött” az a keksz, amelynek 25%-nál nagyobb része hiányzik.
,,Törmelék” az a kekszdarab, amely az egésznek legfeljebb 25%-a, de a 10 

mm huzalközű szitán nem esik át.
,,Morzsa"-nak számít a 10 mm huzalközű szitán áteső rész. A Hivatal kész 

a szabványnak ilyen értelmű módosítására, de célszerűnek tartja egyúttal a 
következő kérdések felvetését:

1. Nem volna-e szükség a szabvány 3. fejezetében felsorolt minőségi köve
telmények felülvizsgálatára;

2. Fenn kell-e tartani az „a”, ,,b”, ,,c” részletezést;
3. Nincs-e a viszonylag régi szabványban egyéb módosításra szoruló rész.

R. L. (Budapest)

MSZ 3600. Édes mandulabél tárgyú szabvány módosítása
Az elmúlt években számos vitára adott okot, hogy a mandulával készített 

édesipari termékek mandulahányadának zsírtartalom alapján történő kiszámí
tásánál az ipari szervek ragaszkodtak a szabványban rögzített minimális érték
hez. A vizsgálatos, s az irodalmi adatok azt igazolták, hogy a szabványban meg
adott zsírtartalom érték (min. 40%) indoktalanul kicsi. A mandula készítmé
nyeknél a hivatkozott zsírtartalom érték figyelembe vételével lehetővé teszi a 
kisebb mandula felhasználását (pl. marcipánból zsírtartalom alapján következ
tetnek a mandula hányadra).

R. L. (Budapest)
,, Csokoládé szabvány

A Magyar Szabványügyi Hivatal a szakemberek bevonásával új szabványt 
dolgozott ki a csokoládéra. Magyarországon a csokoládé-készítmények évi meny- 
nyisége 500 vagon, forgalmi értéke 6 -700  millió forint. Az új szabvány, amely 
előreláthatólag még ebben az évben hatályba lép, rögzíti a csokoládé-készít
mények minimális zsírtartalmát, a maximális nedvességtartalmát, a tejcsokoládé
ban a tejcukor minimális mennyiségét, mokkában a kávé, mogyorós csokoládé
ban a mogyoró arányát. A szabvány intézkedik a különböző készítmények sza
vatossági ideje felől is, és felsorol jelenleg még nem gyártott készítményeket, 
hogy ezzel a választék további bővítésére serkentse a gyárakat.
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