
F I G Y E L Ő

SÜTŐ ÉS TÉSZTAIPAR
Torta dara

A Budapesti Füszért Vállalat torták és egyéb sütemények díszítésére alkal
mas torta darát hoz forgalomba. Kiszerelés 1/10-es tasakban. Szavatossági ideje 
.az I. és IV. n. évben 90 nap, а II. és III. n. évben 60 nap.

V. Z.
Sós teasütemény

A Pannónia Büfé és Éttermi Vállalat 1/4 és 1/2 kg-os ablakos dobozban 
sós teasüteményt hoz forgalomba.

V. Z.
Száraztészták főzési technológiája

A Békéscsabai Konzervgyár által gyártott száraztésztákat a következő- 
képpen kell elkészíten: a főzéshez a tészta mennyiségének megfelelően ötszö
rös mennyiségű sós vizet kell felhasználni. A forrásban levő vízbe állandó kever
getés közben kell belehelyezni a főzni kívánt tésztát, s az állandó kevergetést, 
forralás közben folytatni. A főzési idő tésztánként különböző, a tészta vastag
ságától függően 4 -1 2  perc. Fajtánként:
abc tészta .................... 4 perc szarvacska .................. ........ 10 „
csillag............................. 6 ,, cérnametélt .............. ........ 5 „
kagyló ........................... . . .  10 „ csőtészta ................... ........ 9 ;;
nagykocka ..................... . . .  И ,, hosszúmetélt ............ ........ 8 ,,
orsó ............................. 9 ,, spagetti . 7 ,,
rövidcső ....................... . . .  10 ” V.Z

Száraztészta
A Főv. Kenyérgyár 2 tojásos száraztésztát készít a következő választékban:

1/2 kiszerelés : tarhonya metélt

1/4 kiszerelés

kagyló
abc
nagykocka 
kiskocka 

: cérnametélt

csiga
szarvacska
csillag

spárga

HÁZTARTÁS-VEGYIPAR
V. z.

Igen örvendetes, hogy a magyar ipar ma már egyre több szintetikus alap
anyagú mosószert hoz forgalomba. Az viszont kevésbé öregbíti az illető iparág 
jó hírnevét, hogy a nemrégiben megjelent UN1MO univerzális mosószer össze
tétele eléggé változó. Vannak esetek, amikor az előírt mosóaktív-anyag tarta
lom követelményt (min. 14%) magasan kielégíti, de találkoztunk olyan minták
kal is, melvek még a minimum követelménynek sem feleltek meg. Jelölésük 
általában hiányos, a szalagon nincs feltüntetve a minőségi követelményekre utaló 
engedély szám vagy szakmai szabvány szám, amelynek ismerete az ellenőrző 
intézmények munkáját nagymértékben elősegítené. Vonatkozik ez az optikai 
fehérítőszerre, az ОРТINOL-ra is. A MOS 6 minősége állandó, főleg vonatkozik 
ez az alkilfenoloxietilát-tartalomra.

Az aktívklór-tartalmú fehérítőszer, a HYPÓ gondatlan, elhanyagolt kisze
relésben jelenik meg. B. J. I. ( Szeged)
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NÖVÉNYI KONZERVIPAR
Import almaborok

A hazai italáruk választékának bővítése céljából lengyel almaborokat im
portálunk. A ,,Selment” és „Apollo” elnevezésű 0,75 1-es készítmények már 
forgalomba is kerültek.

A ,,Selment”-Wino owocowe Selment biale deserowe markowe-álmára jellemző, 
kifejezetten édes, enyhén fűszeres ízű. Illósav a boron alig érezhető. Színe barna, 
enyhén vöröses árnyalattal. Tiszta, üledékmentes. Illata almára jellegzetes. 
Az eddig vizsgált előminták és a beérkezett tételek vizsgálati eredményei alapján 
megállapítható, hogy az azonos megnevezésű és jellegű lengyel almaborok al
koholtartalma kismértékben ingadozik. Extrakttartalmuk, összessav és illó- 
savtartalmuk már állandóbb, bár egyes tételek extrakttartalmában is eltérés 
volt megállapítható. Az előminta alkoholtartalma 15,1 tf.%, extrakttartalma
136,1 g/1 volt. A beérkezett és rendszeresen ellenőrzött tételek alkoholtartalma 
12,5-14,2 tf.%, extrakttartalma 126,6-157,2 g/1 közt ingadozott. A Selment 
összes savtartalma 6,7-7,3 g/1, illósavtartalma 0,9 g/1 volt. A vizsgált tételek 
érzékszervi tulajdonságai mind kifogástalanok voltak.

Az ,, Apollo”-Wino czerwone ,, Apollo” markowe naderyzowane — almára 
jellemző, harmonikus zamatú, barnásvörös színű, tiszta, üledékmentes. Alkohol- 
tartalma 13,46-14,23 tf.%, extrakttartalma 154,9-163,2 g/1, összes savtar
talma 7,33 — 7,52 g/1 közt ingadozott. Hasonlóan a Selmenthez a borok érzék
szervi tulajdonságai többségükben kifogástalanok voltak.

Behozatalra alkalmasnak minősült még a ,,Wino slodkie owocowe biale” 
elnevezésű 0,65 literes almaalapú vegyesgyümölcsbor.

Az ital sárgásbarna színű, enyhén vöröses árnyalattal, hibátlan illatú, kel
lemes harmonikus ízhatású. Alkoholtartalma min. 12,0 tf.%, extrakttartalma 
112 g/1, összes savtartalma 5,8 g/1.

,,Zbojnickie” elnevezésű 0,75 1-es töltésű italárú csemege gyümölcsbor jelle
gű. Világosbarna színű, tükrös, savanykás, enyhén fűszeres illatú, határozottan 
édes, harmonikus, enyhén fűszerezett gyümölcsborra jellemző zamatú. Alko
holtartalma 14 tf.%, extrakttartalma 142 g/1.

„Rycerskie cherry” elnevezésű 0,75 1-es töltésű italáru, az előbbinél tetszető
sebb — rubin — színű. Meggyre, málnára és szederre emlékeztető, harmonikus, 
savanykásan édeskés, csemege gyümölcsbor jellegű ital. Alkoholtartalma 14,0 
tf %, extrakttartalma 190 g/1.

,,Mied, pitny dwojniak, etcki, ot 13%” elnevezésű 0,75 1-es italáru vöröses- 
barna színű, kellemes, enyhén mézre és gyümölcsre emlékeztető, fűszeres illatú, 
gyümölcsre és mézre jellegzetes, édes ízű. Kerek, harmonikus, kellemes összbe- 
nyomású. Alkoholtartalma 19,4 tf.%, extrakttartalma 230 g/1, összes savtartal
ma 7,2 g/1. Hasonló italáru hazai forgalomban nincs, ezért igen alkalmas az 
italáruk választékbővítésére.

,,Wino owocowe, ziolowe, Wermouth, markowe” elnevezésű készítmény mind 
érzékszervi, mind kémiai és fizikai jellemzői tekintetében kielégíti az MSZ 
9686 — 62 „Gyümölcsürmös” minőségi követelményeit. Alkoholtartalma 14,6 
tf.%, extrakttartalma 151 g/1, összes savtartalma 2,9 g/1.

,,Chetni” elnevezéssel 0,75 1-es palackba töltött almabor kerül forgalomba. 
A tiszta, átlátszó, üledékmentes, világossárga színű bor illata almára jellemző. 
Kellemes, harmonikus, édeskés ízű almabor. Alkoholtartalma 12,9 tf.%, extrakt
tartalma 78 g/1.

A borok 16 üveg befogadására alkalmas gyűjtőkartonban kerülnek forga
lomba.

R. L.
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Hagymapüré
„Hagymapüré” néven zsírban párolt aprított hagyma 5/1-es üvegben kerül 

forgalomba. A készítmény előmintájának tiszta súlya 5170 g.
„Fűszerpaprikás hagymapüré” elnevezéssel fűszerpaprikával színezett zsír

ban párolt 5/1-es üvegbe töltött hagymaszeletek kerülnek forgalomba. A készít
mény előmintájának tiszta súlya 5190 g.

R. L.

Gyümölcsleves készítmények
A Nagykőrösi Konzervgyár 5/1-es üvegekbe töltött gyümölcsleves koncent- 

rátumok előmintáit mutatta be a kereskedelemnek. A bemutatott minták kö
zül a sárgabarack-, birs- és vegyes gyümölcsleves készítményeket minőségileg 
forgalomba hozatalra megfelelőnek minősítették.

A sárgabarackleves sűrűn folyó, sárga színű cukros lében hámozatlan, zömé
ben felezett, de negyed s ennél kisebb sárgabarackdarabokat is tartalmaz. Szá
razanyagtartalma 37,7 Ref %. Összes savtartalma savtartalma 5,3 g/kg.

A birsleves, sűrűn folyó, kissé kocsonyás lében zömében kellően puha birs
szeleteket tartalmaz. Szárazanyagtartalma 53,9 Ref %. Összes savtartalma
6,6 g/kg.

A vegyes gyümölcsleves lilás-rózsaszínű, sűrűn folyó lében egész és felezett 
szilva, alma, körteszeleteket, fél és kisebb sárgabarack gyümölcsöt tartalmaz. 
Szárazanyagtartalma 33,8 Ref %. Összes savtartalma 5,4 g/kg.

A készítmények választékbővítésre is alkalmasak.
R. L.

Bolgár import befőttek
Folyó év utolsó három hónapjában Bulgáriából körte, szilva és őszibarack 

befőtt érkezett nagyobb mennyiségben. A körtebefőtt hámozott, felezett. Töltő 
súlya 450 g, a felöntőlé szárazanyagtartalma 20,0 Ref %. A szilvabefőtt mago
zott, felezett. Töltő súlya 450 g, a felöntőlé szárazanyagtartalma min. 20,0 Ref %. 
Az őszibarack magozott és felezett, egyes tételek hámozottak is. Töltő súly 
450 g, a felöntőlé szárazanyagtartalma 23,0 Ref %.

R. L.

Narancsbefőtt
A Nagykőrösi Konzervgyár I. o. 1/2-es üveges narancsbefőttet gyárt. 

A töltősúly 220 g, a gyártás időpontja: rejtjelesen 6 0, ahol az első szám az évet, 
a második pedig a gyártás hónapját jelenti.

V. Z.

DOHÁNYIPAR
Szivarkák

Egyiptomból a következő elnevezésű szivarkákat importáljuk: 
Cleopatra filter tipped, king size.
Suez long size filter tipped Virginia cigarettes.
Golden West filter tip blended cigarettes.
Az import szivarkák vizsgálati eredményét az 1. táblázat ismerteti.



7. táblázat

A cigaretta  
neve

Érzékszervi
(szívási)

tulajdonságok
Égőképes
ség %-ban

1 cigaretta  
súlya fü st
szűrővel és 
szopókával 
(átlagérték) 

g

1 cigaretta  
súlya fü st

szűrő és 
szopóka 
nélkül 

(átlagérték) 
g

1 cigaretta  
hossza 

szopókával, 
füstszűrő

vel
(átlag) cm

1 cigaretta  
hossza 

szopóka és 
füstszűrő  

nélkül 
(átlag) cm

Cleopatra 
K .S . F.

A hazai 
„A ” típusnak 
felel meg 98,1 1,21 1,03 8,3 6,9

Suez 
L .S . R.

A hazai 
„A ” típusnak 
felel meg 98,3 1,18 1,01 7,9 6,5

Golden 
W est F.

A hazai 
„A” típusnak 
felel meg 98,3 1,13 0,99 7,4 6,2

Pipadohány
R. L.

Egyiptomból pipadohány érkezett 50 g-os csomagolásban. 
Vizsgálati eredménye a következő:

Minta
száma

Tiszta súly 
g

Minőségi
csop.

Kezelési
fajta

Portart. Apró do
hánytart

Nagym é
retű ko- 

csánytart.
V íztarta

lom %
súly %-ban

1 55,3 в 4 0,3 17,8 0,6 16,4
2 55,7 в 4 0,4 17,2 0,5 18,6

R. L.
TEJIPAR

Sajt
Szovjetunióból rendszeresen importálunk eidámi típusú sajtot. A sajt hen

ger alakú, átmérője 9 cm. Kérge hibátlan, sárga színű, paraffinnal egyenletes 
vastagon bevont. A sajttészta aranysárga színű, vágásfelületén a hazai szab
ványelőírásokban rögzítettnél több lyuk látható. Félkemény, jól vágható állagú, 
kissé savanykás szagú és ízű. A beérkezett tételek átlagos szárazanyagtartalma
61,0 — 61,2%, szárazanyag-zsírtartalma 43,3 — 44,2% volt. Kisebb szárazanyag
zsírtartalma miatt az AISZ 12284 előírásait nem, csak a vonatkozó GOSZT köve
telményeit elégíti ki.

A tejipar megkezdte a hegesztett polietilén tasakba csomagolt ementáli sze
letek kiszállítását a kiskereskedelembe. Az előrecsomagolt ementáli sajtszeletek 
jótállási ideje 6 nap.

R. L.
Sűrített tejkonzerv

A Nyíregyházi Konzervgyár cukrozott sűrített tejkonzervet gyárt. A kon
zerv tiszta súlya 190 g. A gyártási időpontot rejtjelesen tüntetik fel: pl. 6 8 = 
= 1966, augusztus (VIII.) hó. A konzervet száraz, hűvös helyen, +20Cfoknál 

alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni. Szavatossági ideje: a gyártástól számí
tott 6 hónap. Használati utasítás: A doboz 5 dl tejből nyert sűrítmény és 8 dkg
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cukrot tartalmaz. Tetszőleges hígítás után közvetlenül fogyasztható és felhasz
nálható minden olyan ételhez, melynek elkészítéséhez cukros tej szükséges (pl. 
kávé, kakaó, tejbedara, palacsinta, krémek tejfagylalt, puding stb.). V. Z.

ÉLVEZETI SZEREK
Liofilizált kávépor

Az Országos Hűtőipari Vállalat bemutatta kísérleti gyártásából származó 
liofilizált kávépor mintáit. A minták vizsgálati eredményét az alábbiakban 
ismertetjük:

M in tá k  jelölése
Vízben  

oldhatatlan  
rész %-ban

V ízta r
talom
% -ban

A  kávéitalok jellemzése p H

Fémdoboz 40,5 g-os 3,12 3,9 Kellemes, telt, kiegyenlített, 
fajtajelleg nem ismerhető fel 5,8

Műanyag tégely 
40,5 g-os 3,04 4,0

Kellemes, telt, kiegyenlített, 
fajtajelleg nem ismerhető fel 5,6

M in tá k  jelölése
Vízben  

oldhatatlan  
rész %-ban

V íztar
talom

% -ban
A  kávéitalok jellemzése pH

Müanyagtégely 
25,5 g-os 3,3

Kissé fanyar, fajtajelleg nem 
ismerhető fel 5,7

Müanyagtégely 
9,0 g-os 2,99 4,0

Kerek, telt, gyenge fajtajelleg 
(Robusta) felismerhető 5,8

A készítmény forgalomba hozatalával kapcsolatban a kereskedelmi szervek 
piackutatást javasoltak, s ennek érdekében célszerűnek tartanák kisebb meny- 
nyiség forgalomba hozatalát. A á 20 g súlyú betolós fedelű dobozban kerül 
forgalomba. R. L.

Fűszerek
Vanília. Az év utolsó negyedében importált Tahiti vanília minőségi jellem

zői a következők volta: hosszúság 170-200 mm, szélesség 7 — 10 mm, vanillin- 
tartalom 2,9%, víztartalom (Marcusson módszerrel) 32,5%.

Babérlevél. Albániából importált babérlevél nagy illóolaj tartalmú (2,4 — 
2,8%). Jól szárított, az un. kisebb levél- és törmeléktartalma azonban a szoká
sosnál nagyobb.

Szerecsendióvirág. A negyedik negyedévben importált szerecsendióvirág 
víztartalma 7,0%, illóolajtartalma 6,8 % volt. Előrecsomagolva, fogyasztói 
csomagolásban is forgalomba kerül.

Gyömbér. Vietnamból jó minőségű gyömbér érkezett. A megfelelően hámo
zott gyökértörzs jellemzően aromás, fanyar, csípős ízű. Víztartalma 8,5%, illó
olajtartalma 1,6%.

Szegfűszeg. Zanzibárból a hazai szabványos előírások II. osztályára megálla
pított minőségi követelményeket kielégítő szegfűszeget importáltunk. A fogyasz
tói csomagolásban is forgalomba kerülő fűszer tisztasága 99,6%, illóolajtartalma 
19,0%, víztartalma 8,5%.

62



Feketebors. Indiából importált feketebors minó'sége a hazai szabvány L 
osztályára megállapított követelményeket elégíti ki, 100 szem súlya 3,8 g. Víz
tartalom 11,0%, illóolajtartalom 3,3%.

Tea. Indiából importált ВОР típusú tea I. o. minőségű. Víztartalma 7,7%,. 
vízben oldható része 36,2%. Az MSZ 8170 I. o. minőségű keverékben kerül for
galomba.

Szovjetunióból importált grúz fekete teák az MSZ 8170 III. o. minőségének 
feleltek meg. Víztartalmuk 7,6-8,2%, vízben oldható részük 34,0% volt.

ÉDESIPAR
Import édesáruk

Választékbővítés céljából az árucserével kapcsolatban lengyel, szovjet és 
jugoszláv édesipari termékek kerülnek forgalomba.

,,Coctailowe” több színnyomásos paraffinált papírba csomagolt alkoholos 
cukorszörppel töltött keménycukorka. A töltési hányad 21%. Darabszám 155 
db/kg.

,,Sudanki” több színnyomásos paraffinált papírba csomagolt kakaós ízesí
tésű tejes cukorszörppel töltött keménycukorka. A töltési hányad 31%. Darab
szám 155 db/kg.

,,Orlik” alkoholos, tejes cukorszörppel töltött keménycukorka. A töltési 
hányad 27%.

,,Korso” krokkantos nugattal töltött mandulás ízű keménycukorka. Töltési 
hányada 29%.

,,Figaró” tejes, malátás zsíros szörppel töltött keménycukorka. Töltési há
nyada 29%.

,,Lubuski” gyümölcsízű cukorszörppel töltött keménycukorka. Töltési há
nyada 30%.

,,Jogo” kakaós, teljes zsíros krémmel töltött keménycukorka. Töltési hánya
da 32%.

,,Faworytki mietowe” mentolos ízű habtöltelékkel töltött keménycukorka. 
A cukorhabos töltelék mennyisége 35%.

,,Faworytki” diós, tejes cukorszörppel töltött keménycukorka.
„Barbnka” kakaós ízesítésű cukorszörppel töltött keménycukorka. A tölte

lék mennyisége 30%.
„Aga” ánizsos, mézes ízű, zsíros szörppel töltött cukorka.
,,Toffi polo” több színnyomásos, paraffinált papír alátéttel ellátott celofán

ba csavartan csomagolt kakaós ízesítésű tejkaramella. Darabszáma 200 db/kg.
,,Tojfi wykwintne” több színnyomásos, paraffinált papíralátétű celofánba 

csavartan csomagolt tejkaramella.
„Drofji” nagyszemű tejszínkaramella. Darabszáma 160 db/kg.
,,/rys luksusowy” kisméretű tejszínkaramella. Darabszáma 260 db/kg.
,,Beniaminki” földimogyorós ízű tejkaramella.
,,Wocowy” almavelővel dúsított, gyümölcseszenciával zamatosított zselés 

töltésű keménycukorka.
HÚSIPAR

Halkonzervek
Sardines in salad oil. Corse Brand Netto 121 g jelzéssel jugoszláv olajos szar

dínia kerül forgalomba. A doboz belső felületei jól vernírozottak. A dobozhoz 
nyitót is mellékelnek, és kettős papírosba (belső plakátpapír, külső celofán) 
csomagolják. A halak fő tömegükben kissé sérült bőrűek, és a konzervek hal
darabokat is tartalmaznak. Állaguk kissé szívós. A fölöntő olaj barnásvörös színű, 
tiszta. A doboz teljes súlya 172 g. Töltő súly (6 db halhús) 107 g.
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A halhús és felöntőolaj aránya 81 : 19.
„Cedeira” elnevezéssel spanyol olajos hal kerül forgalomba. A dobozok nem 

vernírozottak. A kartondobozba csomagolt fémdobozokhoz kulcsot is mellékel
nek. A dobozok tartalma enyhén füstölt, sértetlen bőrű, puha, de nem széteső 
húsú, szardíniák, gondosan dobozba rakva, tiszta, aranysárga színű, üledék
mentes olajjal felöntve. A készítmény tiszta súlya 135 g, töltő súlya 114 g, a 
halak száma négy. A halhús és az étolaj aránya 85 : 15.

,,Atlanti szardínia” szovjet halkészítmény. Hosszúkás, két végén legöm
bölyített, belül jól vernírozott fémdobozba töltött egyenletes nagyságú meg
felelően tisztított halhúsdarabok. A készítmény tiszta súlya 236 g, töltő súlya 
191 g. A felöntőolaj minősége megfelelő.

NDK-ból importált mártásos lieringkonzervek. A Német Demokratikus Köz
társaságból rendszeresen importálunk ízletes mártásba (paradicsomos, kapros, 
gombás, boros stb.) készített, kerek fémdobozokba rakott heringhal konzervet. 
Az eddig beérkezett tételek dobozai vernírozottak voltak. Egy kisebb tétel 
lakkozatlan dobozokban érkezett. Tartalmának minősége megfelelő volt. A keres
kedelem gyors értékesítéssel hozza forgalomba.

R. L.
Libamájkrém konzerv

A Baromfiipari Országos Váll. Orosházi Konzervüzeme 1/10 dobozos liba
májkrémet gyárt. A doboz tartalma libamáj, sertéshús, szalonna, bor, fűszer. 
Tiszta súlya 70 g.

V. Z.

LIKÖRIPAR

A MALIV 1966 karácsonyától kezdve új kiszerelésben hoz forgalomba kü
lönlegességi szeszesitalokat. A különleges barackpálinkát 0,5 literes üvegkulacs
ban, a Lánchíd brandyt, Hubertust stb. díszdobozban.

K. J .

SÖRIPAR
A MOSV budapesti és vidéki gyártelepeire megérkeztek a hazai gyártmányú 

új alumínium transzporthordók. Az elkövetkező években a vállalat a fahordó 
parkot teljesen ki akarja cserélni a tartósabb, ellenállóbb és higiénikusabb alu
mínium hordókra.

Ugyancsak a MOSV már a múltban bevezette egyes területek sörellátásának 
biztosítására a sörös tankkocsikat. Újabban az ez ideig csak vidéki fejtő helyekre 
szállító gépkocsikat, Budapesten is felhasználják, mert a vendéglátóipar több 
helyen alkalmas sörtárolókat szerelt fel.

K. J.

BORIPAR
Az Állami Pincegazdaság (Budafok) valamennyi pezsgő és habzóbor gyárt

mányát műanyagdugóval zárja. A műanyagdugó lezárás azonban tökéletlen, 
gyakori a folyós palack vagy a tökéletlen lezárás miatt a szénsavszegény áru.

K. J.
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