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A hatósági élelmiszerellenőrzésnek, élelmiszervizsgálatnak kettős feladata 
van. Egyrészről állandó, rendszeres és jól tervezett, megfelelően nagyszámú 
mintavétellel meg lehet akadályozni, hogy a lakosság meg nem felelő minőségű 
élelmiszerekhez jusson, illetve biztosítani kell, hogy a lakosság a szabványokban 
előírt, más előírásokban rögzített minőségű élelmiszereket kapjon. Ebben az 
esetben a minőség fogalmát a konvencionálisnál átfogóbban kell értelmezni, bele
értve minden idetartozó tényezőt, alapul kell venni a biológiai értéket. Másrészt 
megfelelő információkat kell szolgáltatnia a termelők, szállítók és forgalmazók 
számára annak érdekében, hogy e folyamatok során előforduló olyan hibákat és 
hiányosságokat, amelyek a minőség romlását, rontását okozzák, kiküszöböl
hessék. Természetesen ezeket az információkat az említettek felettes szervei 
számára is szolgáltatni kell, sőt a legfelsőbb szintű vezetést is informálniok kell 
a hatósági ellenőrzést végző intézeteknek.

Kézenfekvő tehát, hogy a lényegében élelmiszerkémiai, élelmiszeranalitikai, 
illetve az élelmiszertudomány feladatait tartalmazó munka egyszersmind politikai 
elemeket is tartalmaz, különös tekintettel arra, hogy a lakosság ellátásának 
ellenőrzéséről van szó.

A Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet 1966-ban összesen 
67 370 vizsgálatot végzett el. Ebből a számból a nem értékelhető mintákat 
levonva, a statisztikusan értékelhető minták száma 62 028. Ennek a minta
számnak 8 ,8 %-a esett kifogás alá.

Az átlagos kifogásolás mértéke az elmúlt évek során nem sok változást 
mutatott. Nagyjából megegyezik más országok hasonló módon számított átlag 
kifogásolási értékével. így például Svájcban 1965-ben a szövetségi intézetek- 
vizsgálatai 198 511-et tesznek ki és az átlagos kifogásolás mértéke 8,4%. Figye
lembe kell azonban azt is venni, hogy a legnagyobb városban, Zürichben a ki
fogásolás aránya csupán 4,8%.*

Érdemes egybevetni a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet 
fent idézett adatait az országos adatokkal, tehát a fővárosi és megyei minőség- 
vizsgáló intézetek vizsgálataiból számított átlagértékkel.

Az intézetek összesen 162 395 vizsgálatot végeztek el és a kifogásolás mér
téke 11,9% volt. Ez arra mutat, hogy általában a vidéki ellátás minősége na
gyobb mértékben esik kifogás alá, mint a fővárosban. Hozzá kell azonban tenni, 
hogy a fővárosban lényegesen nagyobb az élelmiszerforgalom, ugyanis a Köz
ponti Statisztikai Hivatal tájékoztatója szerint 1962-ben az 1 főre eső élelmiszer- 
forgalom országos átlagban 3662 Ft volt, ezzel szemben a fővárosban ugyanez 
a mutató 6828 Ft. Továbbá az Intézet adatainak értékelésénél figyelembe kell 
venni azt is, hogy mintegy 3 millió lakos ellátását ellenőrzi.

* M iit. 57, 265, 1966.
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Az előbbiekben említett átlagos kifogásolási százalék voltaképpen keveset 
mond. Figyelembe kell venni, hogy sokszáz gyártmány vizsgálatából és azok 
kifogásolásából tevődik össze és a mintavétel helye, tehát körülményei is igen 
különbözőek. Éppen ezért ennek a számnak csak tájékoztató jellege lehet és az 
élelmiszerek tényleges minőségét gyártmánycsoportok, illetve gyártmányok minő
ségének szemrevételezése alapján lehet megállapítani.

A húsipari termékek, hús- és halkonzervek minősége 1966. évben az előző 
évhez képest alig változott. A kifogások részben érzékszervi hibából, részben az 
anyagnormában, illetve szabványban előírt összetételtől való eltérésből szár
maznak. Érzékszervi hiba főként a gyulai kolbásznál és a szaláminál fordul elő, 
az előbbi nagy zsírtartalma, utóbbi laza töltése, üregessége, kérges volta okozta 
a kifogásokat. Változatlanul nagy a füstölthúsok sótartalma, ez évek óta rend
szeresen visszatérő hiba. Az anyagösszetételből, származó hibák száma mintegy 
3%-kal nőtt az előző évhez képest. Ez azt is jelenti, hogy a hús- és zsírárak 1966 
februárban bekövetkezett változása nem befolyásolta a húsipari termékek mi
nőségét. A húsipari termékek, felvágottfélék összetételi hibái a meg nem felelő 
elkeverésből származnak. Intézetünk az Országos Húsipari Kutató Intézettel 
együttműködve, — több ízben vizsgálta különféle felvágottfélék, disznósajt stb. 
összetételét, egész rudakat homogenizálva. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az 
összetétel még egy-egy rúdon belül is jelentős mértékben változik. Mindez arra 
figyelmeztet, hogy a húsipari technológia korszerűsítésével a megfelelő elkeve- 
rést feltétlenül biztosítani kell. Véleményünk szerint a húsipari termékek vá
lasztéka — a lakosság igényeit és jogos követelményeit figyelembe véve — 
nem kielégítő. Kétségtelen, hogy a húsipar árjegyzékében közel 100-féle termék 
szerepel, azonban egy-egy üzletben, a gyulai kolbászon, csemegeszalámin kívül, 
5 — 6 féle felvágottat lehet kapni és nem egyszer ezeknek a felaprítottsága, met
széslapja, fűszerezettsége, érzékszervi tulajdonságai rendkívül hasonlóak és így 
inkább „látszat választékról” lehet csak beszélni. A hús-, a hal- és ételkonzervek 
minősége általában megfelelő. Néhány esetben fordult elő csupán töltősúly- 
hiány, illetve állaghiba. Ugyancsak megfeleltek, kisebb érzékszervi hibáktól és 
egyes esetekben töltősúly-hiánytól eltekintve, a gyorsfagyasztott húsos készít
mények. A kereskedelemben gyakran előfordul a húsipari termékek további 
minőségromlása, mert kevés a hűtőpult és azok sem működnek kifogástalanul, 
vagy egyáltalában nem, és a javítást gyakran késedelmesen végzik el. Előfordul, 
hogy a szárazárut fektetve vagy a húsipari termékeket más, nem tiszta tárgyak
kal együtt tárolják. Sokszor nehézségekbe ütközik a húsipari termékek szava
tossági idejének megállapítása, mert a felvágottfélék címkézését, beleértve ter
mészetesen a szavatossági idő feltüntetését is, még nem oldották meg.

A tej és tejtermékek minőségét vizsgálva némi javulás állapítható meg. A 
fogyasztási tej minősége javult, különösen az utalványra kiszolgáltatott tejé. 
Nagyobb gonddal végezték az üzemi zsírbeállítást és kevesebb volt a tudatos 
visszaélésből vagy hanyag kezelésből származó zsírhiányos tej a kereskedelemben 
is. Jellemző erre, hogy 1965-ben az utalványos tej 6,2%-át, 1966-ban csak 
4,2%-át, a kannatejnek pedig 1965-ben 12%-át, 1966-ban 9,6%-át kellett kifo
gásolni. Változatlanul jó a palacktej minősége, de az Intézet joggal szorgalmazza 
a 1/2 literes palackok szélesebbkörű bevezetését, mert a literes palack meg
bontása a kereskedelmi hálózatban számos minőségi hibának, esetleg vissza
élésnek lehet a forrása. Határozott sikert aratott ebben az évben is a nyári 
időszakban a másnap délig szavatolt tej forgalmazása, ezek a palackok ciklámen 
színű kupakkal voltak ellátva. így a kijelölt boltokban a legmelegebb nyári 
időszakban nyitástól zárásig állandóan jó minőségű tej állt rendelkezésre. A 
lakosság jobb ellátása érdekében ilyent kaptak a vasárnak is nyitvatartó tej
boltok, azonban tapasztalataink azt mutatták, hogy a vasárnap nyitvatartó
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tejboltok ellenőrzése nyomán a kifogásolási százalék lényegesen nagyobb volt 
a negyedéves átlagnál (22,8 %), ami arra enged következtetni, hogy az ellenőrzés 
hiánya vagy feltételezett hiánya, gondossága csökkent.

Változatlanul sok kifogás merült fel a tejeskakaóval szemben, mert gyakori 
a hiányos szárazanyagtartalom. Ezt jelentős mértékben befolyásolja a meg nem 
felelő nyersanyag (kakaó). A tejföl minősége általában jó. Csökkent a zsírhiány 
miatt kifogásolt minták száma, ami az ipar jobb munkájára enged következtetni. 
Egész évben összesen 3,7%-a nem felelt meg a vizsgált mintáknak. Kevésbé 
mondható el ez a vajról. A vizsgált minták 12,2%-a kifogás alá esett. E sok ki
fogás részben a technológiából ered (rossz begyúrás, a vaj csíkozott és egyenlőt
len a vízellátása), részben pedig ízhibából származik. Több ízben kifogásoltuk, 
hogy a szavatossági idő jelzése nem mindig egyértelmű és ezt a hibát a csoma
gológép gyakoribb ellenőrzésével ki lehetne küszöbölni. A túró ellen viszonylag 
sok kifogás merült fel (16%), mert bár érzékszervi tulajdonságai megfelelnek, 
víztartalma — a zsírtartalom rovására — gyakran nagyobb az előírásosnál. 
Az erjesztett tejitalok: kefir, joghurt minősége általában megfelelt. Ingadozó volt 
a kemény és félkemény sajtok zsírtartalma és több esetben előfordult, hogy az 
ipar az előirásosnál rövidebb ideig érlelt sajtot hozott forgalomba. Természetesen 
ezeknek érzékszervi tulajdonságai kevésbé feleltek meg. Forgalomba hoztak a 
Szovjetunióból importált, henger-alakú eidámi-sajtot, amely tetszetős külsejű 
és érzékszervi tulajdonságai kitűnőek. Kitűnően oldották meg a jelölést, mert 
a henger alakú sajt egyik végén van a domború számjelölés, így az az egész rúd 
eladásáig megmarad.

Az ömlesztett sajtok választéka és érzékszervi tulajdonságai megfeleltek, 
azonban a zsírtartalom ezeknél a sajtoknál is ingadozik, és ingadozik a száraz
anyagtartalom is. Bár, mint az előbb elmondottuk, az iparból és a kereskede
lemből származó minták kifogásolási aránya egyaránt javult, érdemes meg
jegyezni, hogy a bontatlan tejipari mintáknak 7, ugyanakkor, az ún. kereske
delmi tevékenység köréből vett mintáknak 17%-a esett kifogás alá. Ez gondatlan 
árukezelésre, illetve hamisításra enged következtetni.

A gabona, sütő és tésztaipari termékek csoportjából növeltük a kenyér- és pék
sütemény minták vizsgálati számát. A fokozott ellenőrzés eredményeként a kifo
gásolt kenyérminták arányszáma mindössze 5,5% volt, ami az előző évekhez 
képest nagy csökkenés. A kifogásolások 63%-a érzékszervi hibákból ered. A 
csökkenés azt bizonyítja, hogy a szisztematikus ellenőrzés és ezek tapasztalatai 
alapján tett javaslatok, illetve a foganatosított intézkedések ténylegesen já
rulnak hozzá a minőség javításához. Érdekes megállapítás, hogy a kenyér
kifogásolás szaküzletben 4,3%, vegyesüzletben 7,9%. Ez arra mutat rá, hogy a 
szállítás a kenyér jelentős minőségromlását okozza, továbbá arra, hogy a szak
üzletben az árukezelés gondosabb. A péksütemény minták kifogásolása az előző 
évi 30%-ról 20%-ra csökkent, ami változatlanul igen sok. A péksütemények 
minősége tehát egyáltalában nem kielégítő. Gyakori a súlyhiány és zsírhiány, 
de még gyakoribbak az érzékszervi hibák: keletlenek, sületlenek a sütemények. 
Érdemes megvizsgálni különválasztva, a zsírtartalmú péksütemények kifogáso
lási arányát, ezeknek ui. 24,9%-a nem felelt meg, mégpedig zsirhiányos volt a 
vizsgált minták 22%-a. Ugyanakkor az ún. vizes péksüteményeknek csak 7,7%-a 
esett kifogás alá, tehát a zsírhiány a döntő, ami részben az anyagnormából, 
részben a technológiai fegyelem hiányából ered. Errevonatkozólag üzemi kalács- 
próbasütést végeztünk és megállapítottuk, hogy egy gyártási tételen belül is a 
zsírtartalom 9,3% —10,2% között ingadozik. A technológiai fejlesztés eredmé
nyeit példázza a száraztészták vizsgálati eredménye: a kifogásolás mértéke 
25,5%-ról 6,7%-ra csökkent. Ezt elsősorban a békéscsabai Konzervgyár által 
előállított márkázott tészta igen jó minősége okozta.
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Az édesipari termékek kifogásolásának mértéke az előző évhez képest alig 
változott: 12,5%. Ehhez azonban figyelembe kell venni, hogy az édesipari ter
mékek csoportjában rendkívül sokféle gyártmány szerepel, több mint 600 cikk
ről beszélhetünk. így a csoport átlagos kifogásolási %-a nem jellemző. Az úgy
nevezett cukrászati puhaáru minősége ellen elég sok kifogás merül fel, ami a 
tavaszi és nyári időszakban romlott járulékos anyag felhasználásából adódott. 
Előfordul az anyagkalkulációtól való eltérés is, de megállapítható, hogy a ven
déglátóiparban sok esetben olyan amyagkalkulációkat alkalmaznak, amelyekkel 
megfelelő minőségű cukrászsüteményt előállítani nem is lehet, tehát gyakori, 
hogy a cukrászsütemény összetétele az anyagkalkulációnak megfelel, azonban 
érzékszervi tulajdonságai ellen kifogást kell emelni. Vizsgálataink szerint nőtt 
a nápolyi, keksz mézes és piskóta készítmények ellen emelt kifogásolások száma. 
Ezek részben romlott, részben meg nem felelő érzékszervi tulajdonságú minták 
vizsgálatából származtak, főleg azért, mert a helytelen, vagy a szavatossági időn 
túl történt tárolás következtében szívósakká, keményekké, állott vagy idegen 
ízűekké lettek. Úgy gondoljuk, hogy ezeken a minőségromlásokon, részben, meg
felelő csomagolóanyagok alkalmazásával segíteni lehetne, főleg az állag megóvá
sában. A keménycukorkák minőségének megóvásában is segítséget nyújthatna 
megfelelő csomagolóanyag alkalmazása. A csokoládéfélék kifogásolása 1965. évhez 
képest csökkent, de még mindig igen sok. Számos táblás tejcsokoládé mintát 
kifogásoltunk sajtos ízük miatt, ami részben túltárolásból, részben meg nem 
felelő tejpor felhasználásából származott. Különösen érzékeny a tárolásra — 
megállapításunk szerint — a mogyorós tejcsokoládé. Ezek között a gyártmányok 
között is gyakran nehézséget okoz a szavatossági idő megállapítása, pl. gyűjtő
csomagolásból az árut már kivették. Változatlanul igen sok kifogást kellett 
emelni a keleti csemegék ellen.

Összetételük általában nem felel meg a törzslap előírásainak és az ezt gyártó 
magánkisiparosok termékei elárasztják a magántrafikokat, vásárokat, utcai bódé
kat és így egyáltalában nem korszerű és amellett nem megfelelő módon és körül
mények között gyártott édességek jutnak el a lakossághoz. Feltétlenül indokolt 
— amint erre már az Intézet több ízben felhívta a figyelmet -  ezeknek a gyártási 
engedélyeknek olyan szigorú felülvizsgálata, amely biztosítja hogy szabálysértés 
esetén a gyártási engedélyeket megvonják.

A fagylalt minták kifogásolási százaléka mintegy az elmúlt évivel azonos 
szinten mozgott, csökkent a zsírhiány okozta kifogás és gyakoribbá vált a szá
razanyagtartalom-, illetőleg cukorhiány.

A szeszesés üdítőitalok megnövekedett mintáinál a kifogások mértéke 1,5%-ról 
7,7%-ra emelkedett. Igen sok kifogásolt mintát találtunk a VOSZK szeszesital 
mintái között, amelyek üledékesek, szennyezettek voltak. Megállapítottuk, hogy 
az exportminták kifogásolási mértéke csak 0,5%, míg a szeszesitalok átlagos ki
fogásolása 5,4%. Ez azt mutatja, hogy az exportra gyártott áru minőségénél na
gyobb gondosságot tanúsítanak. Különösen figyelembe véve az új gazdasági irá
nyítás várható termelési és forgalmazási körülményeit, ennek a különbségnek az 
exportra és belföldre gyártott készítmények minősége között meg kell szűnnie. Az 
új gazdasági irányítás jegyében mutatott helyes törekvést a Pestmegyei Szeszipari 
Vállalat új kiszereléseivel; „kőkulacs”, „kőkorsó”, „kőamfora”. Az 1966. kará
csonya óta forgalomba hozott díszdobozok is emelik a szeszesitalok forgalmának 
kulturáltságát. Változatlanul sok kifogást kellett emelni a vendéglátóiparban ki
szolgáltatott szeszesital és borminták minősége ellen. Míg a gyártó vállalattól vett 
borminták 0,7%-a, addig a vendéglátóiparból vett borminták 23,5%-a esett kifo
gás alá. Kétségtelen, hogy a hígítás, vizezés, illetve térfogatcsonkítás változatlanul 
gyakori a vendéglátóiparban. Különösen a ritkábban ellenőrzött területeken ta
pasztalható ez, pl. éjszaka üzemelő és amúgyis drága vendéglátóipari üzemeknél. 
Még szembetűnőbb ez a megállapítás a sörminták vizsgálatánál, ugyanis a válla
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latok, illetőleg a nagykereskedelmi raktárak palackos sörmintái ellen kifogás nem 
merült fel, míg a vendéglátóiparban vett minták 24,1%-a nem felelt meg. Végül 
szólni kell az üdítőitalokról, amelyeknek minősége változatlanul rossz. A gyártó 
vállalatoktól vett üdítőitalok 36,8%-a kifogás alá esett, a vendéglátóiparból vett 
minták aránya még rosszabb, ezeknek 52,1 %-a nem felelt meg.

A növényikonzerv minták 4,4%-a esett csupán kifogás alá. Rámutat a valósá
gos helyzetre azonban az a körülmény, hogy a mintáknak csaknem 96%-a export
ból származott, és így előbbi megállapításunkat erre is vonatkoztatni kell. Két
ségtelen, hogy a jövőben törekednünk kell arra, hogy a belföldi konzervellátás 
ellenőrzésének mértéke növekedjék az exportszállítmányok ellenőrzésének ter
hére. A sürített paradicsom érzékszervi tulajdonságai és kémiai jellemzői általában 
megfeleltek a szabványnak, de színe a jóminőségű készítmények alsó határát éri 
csak el. Fokozott mértékben vizsgáltuk a paradicsomsűrítmények óntartalmát és 
megállapítottuk, hogy 2 — 3 hónappal a gyártás után az 1/10-es lakkozatlan dobo
zokban gyártott sűrítmények óntartalma a megtűrt érték körül van, de a tárolási 
idő növekedésével az ón lemaródás mértéke is növekszik. A tartósított zöldborsó 
minták érzékszervi tulajdonságai jobbak voltak, mint az előző évben, ennek ered
ménye, hogy a kifogásolás mértéke 9,3%-ról 2,9%-ra csökkent. A gyümölcsalap
anyagú készítmények, befőttek, ízek, jamok, levek, szörpök általában jó minősé
gűek, és az év során e készítmények ellen jelentősebb kifogás nem merült fel. Fel
tűnően nagy volt a piacról vett minták kifogásolási arányszáma: 15,6%. Ezeknek 
a mintáknak a zöme ún. őstermelőktől származott, főként savanyított termékek, 
aszalt gyümölcs, lekvár és szörp. Tapasztalataink szerint ezeknek a termékeknek 
az előállítása során a gyártás körülményei egyáltalában nem kielégítőek. Ellenőr
zéseink során nyert tapasztalataink szerint az ilyen termékek egyre nagyobb mér
tékben jelennek meg a piacon és várható, hogy a jövőben ez fokozódni fog, ezért 
mind a termelőket, mind a termékeket célszerű fokozott ellenőrzés alá vonni a 
jövőben.

A növényolaj-, háztartásvegyipari és kozmetikai készítmények kifogásolásának 
mértéke az előző évhez képest nőtt. Az étolaj ellen különösebb kifogás nem merült 
fel, érzékszervileg és összetételében egyaránt megfelel, azonban a csomagolás ellen 
változatlanul sok a kifogás, az üvegek piszkosak, szennyezettek és nem jelölik 
meg a gyártási időt. A mosóporok minősége ellen kevés kifogás merült fel összeté
telük miatt, azonban változatlanul sok volt a panasz a mosóporos dobozok szóró
dása miatt. A szappanok minősége összetételüket illetően megfelel, azonban kül
sejük ellen sok kifogás volt, főként deformálódásból, sérülésekből, hulladékszap
pan rásajtolásából származó foltok miatt. Ezekből a hibákból származik a pipere 
és borotva szappanok, illetve krémek 20,6 %-os kifogásolási arányszáma, de hoz
zájárult a szappanok illateltérése is. A kozmetikai készítmények közül a krémek 
és emulziók tubusba kiszerelt-féleségeinél rendszeresen előforduló hiba, hogy a 
gyártási idő megjelölése hiányzik vagy olvashatatlan. Tégelyekbe kiszerelt kré
meknél a tégelyfedő alatt alkalmazott aluminium fólia gyakran elcsúszik, így a 
krémek apadása gyakori. Nem jelentős, de bosszantó hibákból származik a koz
metikai készítmények 14%-os kifogásolása. A körömlakkok ellen emelt gyakori 
kifogás, hogy az ecset rövid és a színezék ülepedik.

E két hiba együtt azt okozza, hogy az üveg tartalma nem használható fel. 
A kozmetikai készítményeknél ugyancsak gyakori a jelzés hiánya, azonban ezek
től a hibáktól eltekintve általában jók. Mindenképpen elismerésre méltó az ipar
nak az a törekvése, hogy a választékot bővítse és egyre több új, korszerűsített 
gyártmányt hozzon forgalomba.

A fűszerek minősége az elmúlt év folyamán általában megfelelt. Néhány eset
ben a hosszú ideig történő tárolás okozott kifogást. Változatlanul kifogást emel
tünk azonban az 50 g-os és kisebb súlyegységű előrecsomagolt termékek jelzésé
nek hiánya miatt, ugyanis az előrecsomagolás időpontja nem állapítható meg. A
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nyerskávé minták minősége ellen viszonylag kevés kifogás merült fel, főként szer
vetlen idegenanyag tartalom miatt; Elég sok panasz volt az 1. és 11. osztályú sze
mes pörkölt kávéra, egyenetlen pörkölés és kellemetlen mellékíz miatt. Fokozottan 
vizsgáltuk a presszókávék és tea-italok minőségét. Előbbiek kifogásolásának mér
téke az előző évhez képest jelentősen nőtt (21,4%), de sokkal rosszabb a helyzet 
az eddig kevéssé ellenőrzött tea-italoknál. Ez utóbbiak 75%-a az előírásosnál lé
nyegesen kevesebb (zömében 1/4 résznyi) tea felhasználását mutatja.

Elég sok kifogást kellett emelni a cigaretták minősége ellen, mert bár csökkent 
a kifogásolás mértéke az előző évhez képest, még mindig igen sok: 35%. A ciga
retták élvezeti értéke valami javulást mutat.

A vizsgált ízesítők és színezékek minősége általában megfelelt.
Intézetünk rendszeresen folytatta a különböző élelmiszerek mesterséges radio

aktív szennyezettségének vizsgálatát. Megállapítottuk, hogy a szennyezettség mér
téke csökkenő tendenciájú az előző évi mérési eredményekkel összehasonlítva, 
ami kétségtelenül kedvező jelenség.

Az ellenőrzések tapasztalatait és eredményeit összefoglalva megállapítható, 
hogy az élelmiszerek minősége az 1966. évben egyes területeken némi javulást 
mutatott. Általában jó minőségűek a palackozott szeszesitalok, kefir, yoghurt, ét
olaj, kozmetikai készítmények, fűszerek, ízesítők. Javult 1966-ban a tej, tojás, 
kenyér, péksütemény, száraztészta, zsír, tejeskakaó, mokkacukor minősége.

Nem kielégítő minőségűek a füstölt húsáruk és tartós töltelékáruk, a vendég
látóiparban előállított cukrászati puhaáruk, a kimért szeszesitalok, üdítőitalok, 
az őstermelők és FMSZ-ek savanyúságai, vaj, cigaretta, keleti csemege, szénsavas 
üdítőital minősége. Tapasztalható volt a törekvés a választékbővítésre, különö
sen a tejiparban, konzerviparban, a háztartásvegyipari és kozmetikai iparban. 
Megállapítható, hogy az exporttermékek minősége lényegesen jobb a belföldi for
galomban levő termékeknél.

Az élelmiszerek minőségének hibáit okozó tényezőket a következőkben lehet 
összefoglalni: a) nem kielégítő minőségű, vagy nem egyenletes minőségű nyers
anyagból származik a hibák egy része, b) A technológiai fegyelmet nem tartják 
be, szükséges műveleteket elhagynak, c) Az anyagnormák előírásait figyelmen 
kívül hagyják, d) Hibás a csomagolás sok terméknél, hiányzik a címke, illetve 
hiányos a megjelölés. Mindez általában a vállalati belső minőségellenőrzés hiányá
ra, vagy hiányosságaira vezethető vissza. Kétségtelen, hogy az élelmiszerek mi
nőségét döntően határozza meg a termelés módja, az elrontott árut megjavítani 
már nem lehet, azonban további minőségromlást okozhat az e) áruszállítás és ke
zelés, elsősorban a könnyen sérülő, vagy romló élelmiszerek esetében. A forgalma
zás folyamán keletkező bibák egy része ún. objektív okokra vezethető vissza (hű
tőkapacitáshiány, súlyhiány stb.), másrészük gondatlanságból származik: hibás 
tárolás, az egyes árufajták elkülönítésének hiánya stb. Jelentős szerepet játszik 
f )  a tudatos visszaélés: hamisítások (vizezés stb.).

Általánosságban az élelmiszerek minősége a forgalmazás során romlik. Kü
lönösen feltűnő ez a tejnél, ahol a romlás sok esetben tudatos hamisító tevékenység 
eredménye. De hasonló a helyzet a sütőipari termékeknél, amelyeknek kifogáso
lása kb. kétszerese a gyártó vállalattól vett mintákénak. Ez csak részben magya
rázható a szállítás körülményeivel, főként azonban a helytelen tárolásból és hibás 
vagy hanyag árukezelésből ered.

Feltétlenül figyelembe kell venni azt is, hogy — elsősorban sütőipari termé
keknél — a gyártás során okozott minőségi hiba fokozottan mutatkozik meg a 
szállítás, tárolás következtében az eltelt idő függvényében. A kifogásolási százalék 
viszonylagos növekedése a kereskedelemben sok esetben kiküszöbölhető lenne, 
ha az üzletek foganatosítanák azokat az előírásokat, amelyek áru minőségi átvé
telére kötelezik őket. Természetesen ezek a megállapítások nemcsak a pékárura 
vonatkoznak, hanem a helytelen árukezelés gyakran a csomagolás romlásában



mutatkozik meg, amit a vizsgálatok során ugyancsak kifogásolunk. A mosóporos 
dobozok szóródása, a poros, piszkos növényolajos üvegek stb. elsősorban a for
galmazás során tapasztalható, mert a gyári körülmények között ezek a hibák még 
sokkal kisebb mértékben jelentkeznek. Az árukezelésre hívja fel a figyelmet a sok 
kifogásolt, lejárt szavatossági idejű termék. Ezeknek az árusítása csak akkor in
dokolt, ha megfelelő vizsgálat bizonyította, hogy a minőségük megfelel. Jelentős 
részét teszi ki a kereskedelemben talált kifogásoknak a lejárt szavatossági idejű 
kifogásolt minták száma. Még mindig igen sok a vendéglátóiparból vett minták 
kifogásolási arányszáma, majd 1/5-e ezeknek a mintáknak. Ez elsősorban a sze
szesitalok és bor vizezéséből származó kifogásolás eredménye. Ugyancsak nagy az 
eszpresszó kávék kifogásolási arányszáma.

t , , 'Kutatómunka, metodikai eredmények

Kutatási munkánkat az ötéves szakmai fejlesztési terv I960, évi feladatainak 
megfelelően végeztük. A terv témái általában több évre terjednek ki és csak az 
ötéves terv végére nyernek befejezést.

Palackok mikrobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Szörpös üvegek élőcsíra
számát, ezen belül a savképzők számát, valamint a penészszámot vizsgáltuk. 
Eredményeinkről külön közleményben részletesen beszámolunk.

A paprika fitoncidjeinek vizsgálata. Eljárást dolgoztunk ki a kapszicidin ki
mutatására és meghatározására.

Tejfehérje meghatározási módszerek összehasonlítása. Az irodalomból ismert 
formol titrálással végzett fehérje meghatározás eredményeit hasonlítottuk össze a 
Kjeldahl módszerrel kapott eredményekkel. A vizsgálatok alapján megállapít
hatjuk, hogy a formol titrálással kapott érték jól egyezik a lényegesen nehézke
sebb és hosszadalmasabb Kjeldahl módszerrel kapott eredménnyel. A gyors fe
hérjemeghatározás formol titrálással elvégezhető.

A kölnivizek összetételének gyors ellenőrzésére a refraktométeres eljárás nem 
vált be, mert a vizsgálat során az egyes kölnivizek között nem eredményezett szig
nifikáns különbséget. Ehelyett pontos fajsúlymérésre tértünk rá.

A rúzsok, púderek színének a vizsgálatára a Lovibond tintométer nem vált be, 
az üvegszínek keverésével nem lehet jól visszaadni az egyes cikkek színét, bár 
egyesek ajánlják a műszert erre a célra. Itt tehát más lehetőség nincs, mint to
vábbra is a szemmel összehasonlítani a színeket.

Paraffinolaj tartalmú cikkek törésmutatójának meghatározása alapján azono
sítani lehet az egyes készítményeket.

A margarinok előkészítése a vizsgálat céljára a szabvány szerint sok időt vesz 
igénybe. Ehelyett a zsiradékot oldószerben oldjuk, s így rázzuk össze langyos álla
potban rázótölcsérben salétromsavval. Ez jobb oldást biztosít, az oldószer jelen
léte pedig finom cseppenkénti érintkezést a nikkel és a salétrom között. így sokkal 
gyorsabban megy végbe a kioldás.

Merülőrefraktométeres vizsgálati módszer bevezetésére különböző italoknál, ha
tárérték megadásával megkezdtük az MSZ 9598 szabvány szerinti szeszesital jel
legminták vizsgálatát.

Gyümölcspálinkák metilalkohol, ciánhidrogén és kozmaolaj tartalmának megha
tározására folytattuk a Kertészeti és Szőlészeti Kutatóintézet fajtagyűjtemények
ből főzött kísérleti szilvapálinka mintáinak vizsgálatát.

Cukor hamutartalmának meghatározására konduktométeres módszer adaptálása 
megtörtént.

Monier W. kéndioxid meghatározási módszer bevezetése. Kísérleteket végeztünk 
a módszer adaptálására vonatkozóan. A tartósitott növényi készítményekben 
nem kaptunk jól reprodukálható eredményeket.
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Zsíros lecsó, zakuska zsírtartalmának meghatározására gyors módszer kidolgo
zása. Különböző oldószerek alkalmazásával, fajsúly, ill. törésmutató meghatá
rozásán alapuló eljárásokat próbáltunk ki. Kísérleteinket 1966-ban befejezni nem 
tudtuk, így azokat a következő évben is folytatjuk.

A húsos és májas készítmények keményítő és glikogén tartalmának meghatá
rozására gyors módszert dolgoztunk ki.

A Szabványügyi Hivatal felkérésére folytattuk a C-vitamin meghatározási 
módszerek kritikai felülvizsgálatát. Három módszert hasonlítottunk össze: a Till
mans-, a módosított dipiridiles és a papírkromatográfiás dinitrofenilhidrazinos 
módszert. Megállapítottuk, hogy az első két módszer gyorsan elvégezhető, az 
eredmények viszonylag jól reprodukálhatók, a két módszer szórása azonos nagy
ságrendű. Nagy redukton tartalmú minták esetén azonban nem használhatók, 
mert a reduktont is aszkorbinsavként mérik. Erősen színezett anyagok esetén 
(pl. feketcribizke), a Tillmans módszer nem alkalmazható, mert a végpont nem 
észlelhető. A papírkromatográfiás módszer előnye, hogy csak a C-vitamint méri, 
a mérések szórása azonban nagy volt, aminek oka valószínűleg az általunk hasz
nált kioldásos értékelés pontatlansága volt. Üzemi sorozatvizsgálatokra ez a mód
szer jelenlegi formájában nem alkalmazható, elméleti jellegű kutatásokra azonban 
nagyon megfelelő. C-vitamin vizsgálatainkat más módszerek kipróbálásával még 
folytatjuk.

Folytattuk az Egységes Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv összeállítását. Több 
kötet áll előkészítés alatt, így az édesipari, fűszer, kávé, tea és húsipari vizsgálati 
módszerek. A Műszaki Könyvkiadó 1967. évre tervbe vette a már elkészült köte
tek közül a sütőipari és tejipari vizsgálatok könyv alakban való kiadását.

A hatósági minőségellenó'rzés feladatai az új gazdasági irányításban

Az új gazdasági mechanizmus célja végső soron a lakosság jobb ellátása olyan 
módon, hogy — a vállalatok nagyobb önállóságot kapván -  az áru és pénzviszo
nyok, a piac központi szabályozása mellett, nagyobb mértékben érvényesülnek a 
szocialista termelésben, hajtóerőként hatnak a piaci viszonyok, tehát a kereslet
kínálat törvénye és annak olyan leágazásai, mint a hitel stb. -  Kétségtelen, hogy 
a nagyobb vállalati önállóság egyik oldalról ösztönzően fog hatni a termelés meny- 
nyiségének növelésére, sőt az áruválaszték bővítésére.

Kétségtelen azonban az is, hogy az egyéni és vállalati anyagi érdekeltség elő
térbe lépvén, fennáll az a veszély, hogy az eredményesebb gazdálkodás érdekében 
a termelt áruk minősége — elsősorban a rejtett tulajdonságok miatt — romlani 
fog. Ez származhatik helytelenül értelmezett anyagtakarékosságból, rosszul esz
közölt termelékenységnövelésből és sok egyéb forrásból. Következésképpen az 
élelmiszerek minőségének ellenőrzése — különös tekintettel a hatósági minőség- 
ellenőrzésre — az új gazdasági mechanizmusban, különösen annak első szakaszá
ban, fokozott jelentőséget nyer.

A hatósági élelmiszerellenőrzés jelentőségét és fontosságát egyéb tényezők is 
aláhúzzák. Figyelembe kell venni, hogy az élelmiszer — más fogyasztási cikkektől 
eltérően — alapvető, biológiai szükségleteket elégít ki. Tehát az élelmiszer igényt 
azonnal ki kell elégíteni, nem halasztható el a vásárlás későbbi időpontra és így az 
élelmiszer előállítója és forgalomba hozója bizonyos mértékig monopol helyzetre 
tesz szert. Ha ugyanis — tegyük fel — egy nyakkendő, rádió, vagy egyéb hasonló 
fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, a vásárlást a fogyasztó elhalaszthatja, 
azonban a kenyeret, zsírt, cukrot stb. még minőségi engedmény árán is meg kell 
vennie. — Ehhez még hozzájárul, hogy a kereslet és kínálat számos élelmiszer 
esetében nincs egyensúlyban, illetve egyelőre nem biztosítható a minőségi verseny 
realizálásához elengedhetetlen árubőség valamennyi, vagy legalább is sok élelmi-
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szerből. Tehát egyik oldalon növekedni fog a hatósági minőségellenőrzés feladata 
a hibák, tudatos visszaélések feltárása céljából, azonban figyelembe kell venni azt 
is, hogy a minőségellenőrzés szocialista termelési rendszerben, szocialista társa
dalmi és termelési viszonyok között fog történni. Ilyen szempontok figyelembe
vételével nem mellőzhető az ellenőrzés fokozásának másik indoka sem: az ellen
őrzés segítő jellege. Az ellenőrzésnek nem utólag, hanem a végrehajtással egyidő- 
ben kell megkezdődnie és alapvetően segítő jellegűnek kell lennie. Ilyen formán 
az élelmiszer ellenőrzésnek az üj gazdasági mechanizmusban mindkét arculata 
egyforma jelentőséggel bír. Kétségtelen, hogy az új követelmények indokolják, 
hogy az ellenőrzés hatósági jellege egyértelművé váljon.

Nyilvánvaló, hogy a hatósági feladatok növekedése a minőségellenőrzésben 
megköveteli a minták számának növelését, illetve elsősorban a mintavétel körének 
kiszélesítését. Két okból is támaszthatjuk ezt a követelményt: először a hibák fel
tárásának valószínűsége a nagyobb mintaszámmal megnő, másodszor a nagyobb 
mintaszámmal a matematikai-statisztikai számítások alapján kapott átlagérté
kek pontossága nagyobb, szórásuk kisebb és így messzebbmenő következtetések 
levonását teszik lehetővé. A mintavétel körének kiszélesítése az új gazdasági me
chanizmusban kézenfekvő szükségesség a termelési helyek és új gyártmányok 
számának várható növekedése miatt. A mintavétel növelésének szocialista társa
dalmi rendszerben két útja lehetséges: a mintavevő-létszám növelése útján, vagy 
pedig társadalmi ellenőrzés lehetőségeinek figyelembevételével. Mindkét esetben 
a szakszerűség, objektivitás, a mintavételi előírások pontossága elengedhetetlen 
követelmény.

A vizsgálati módszerek továbbfejlesztése két főirányzatot kell, hogy kövessen: 
új, gyors, pontos, termelékenyebb vizsgálati módszerek felkutatása, kidolgozása, 
adaptálása, nagyobb számú vizsgálat megnyugtató módon történő elvégzésére, 
másrészt olyan objektív vizsgálati módszerek kidolgozása, amelyek korrelációt 
képesek megteremteni az élelmiszerek kémiai összetétele és az érzékszervi tulaj
donságok között. Elengedhetetlenek az egységes szempontok a vizsgálati mód
szerek kidolgozásában is és nagy jelentőségű az Egységes Vizsgálati Módszerkönyv 
közreadása éppen annak érdekében, hogy a vizsgálatok azonos elvek szerint, kö
vetkezésképpen azonos módszerekkel történjenek a különböző helyeken.

Végül a vizsgálati eredmények értékelése kell, hogy szolgálja a központi szervek 
tájékoztatását, tekintettel arra, hogy a piac központi szabályozása az új gazdasági 
mechanizmus irányelvei szerint is elengedhetetlen. A központi szabályozás azon
ban nem pusztán mennyiségi tényezőkre szorítkozik, hanem valamennyi, a lakos
ság megfelelő minőségű élelmiszerrel való ellátásának ellenőrzéséhez szükséges, 
illetve primer módon a termeléssel kapcsolatos paraméterre. Az információ azon
ban nem szorítkozhatik csupán a központi vezetésre és a különböző vezető szervek 
tájékoztatására, az új gazdasági mechanizmusban — véleményünk szerint — leg
alább ugyanolyan fontossága van a vásárló megfelelő tájékoztatásának. Mind
ezeket figyelembe véve, a vizsgálati eredmények értékelése új, fejlettebb módsze
reket követel meg, amelyek alkalmasak arra, hogy a döntéseket előkészíthessék, 
például új gyártmányok elbírálására, azok bevezetésére, vagy bármely más kér
désben.

Mindezekből következik, hogy az első feladat a mintavétel körének kiszélesí
tése. Ennek egyik elengedhetetlen követelménye: bizonyos létszámfejlesztés, ez 
azonban csak mérsékelten szükséges. Másrészről ugyanis a társadalmi ellenőrzés 
elősegítheti a mintaszám növelését, ha az Intézethez a társadalmi ellenőrökből 
megfelelően kiképzett törzsgárdát szervezünk. Azonban itt egyéb lehetőségek is 
nyílnak a mintaszám növelésére, illetve a mintavételnek megfelelő feladatokra, 
súlyponti kérdésekre való irányítására. A vállalati önállóság növekedésével indo- / // 
kolttá válik, hogy exportra menő termékek vizsgálatát és a szükséges bizonylat 
kiállítását maguk végezzék el. Természetesen kivételt képezhetnek azok az ese-
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tek, amikor a külföldi fél megkívánja a hatósági intézet bizonyítványát, vagy vi
tás kérdések esetén. A rendkívül nagyszámú -  Intézetünknél mintegy 18 000 
vizsgálatot kitevő — exportminta helyét a lakosság ellátását szolgáló élelmiszerek 
mintái foglalják majd el és az a lakosság ellátásának ellenőrzésében nagy fejlődést 
jelent. Ezzel egyidejűleg azonban a mintavétel konstrukcióját is célszerű megvál
toztatni és bizonyos nagyforgalmú, vagy igen drága élelmiszerek rendszeres ható
sági ellenőrzését, azok mintaszámát megnövelni. Ez az irányított mintavétel nem 
csak a gyártmányokra, illetve azok mintaszámára vonatkozhat, hanem a minta
vételi helyre is. Célszerű tehát a jövőben a régebbi célvizsgálatoknak továbbfej
lesztéseként bizonyos gyártmányokra és bizonyos mintavételi helyekre minimális 
kötelező mintaszámot megállapítani. Itt főként azokra a belföldön gyártott és for
galomba kerülő élelmiszerekre gondolunk, amelyek a gombamód szaporodó elő
állítók (termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, magántermelők stb.) üzemeiből 
kikerülnek és nem csak ezek termékeinek, hanem az előállítás folyamatának az el
lenőrzése is elengedhetetlen. Természetesen ez koránt sem jelenti az állami ipar 
fogyasztásra kerülő termékei minősége ellenőrzésének a csökkenését és a helyes 
kép kialakítása érdekében változatlanul szükséges a termelő folyamatok idősza
kos, szúrópróbaszerű ellenőrzése is.

A vizsgálati módszerekről elmondottak kiegészítésére itt voltaképpen nincs 
szükség, természetesen az Intézet műszerparkjának a növelése és korszerűsítése 
elengedhetetlen.

A kiértékelés rendszerét a fentebb már említett követelmények kielégítésének 
szolgálatába kell állítani. Az adatgyűjtést tehát úgy kell megszervezni, hogy az 
egyrészről tájékoztatást adjon az élelmiszerek tényleges és átlagos minőségéről, 
másrészről a minőségromlás okait is segítse meghatározni. Ebbe a feladatcsoport
ba tartozik a minőségmutató rendszer átdolgozása úgy, hogy az egyéb statisztikai 
adatgyűjtő rendszerrel a minőségmutatók rendszere korrelációban legyen. A mi
nőségmutatók részletesebben és mélyebben jelzik az egyes gyártmányok minősé
gét, mint a statisztikai kimutatás alapjául szolgáló kifogásolási százalékos rend
szer. Azonban bizonyos határértékeknek a két mutatószám-rendszerben, a dolog 
természetéből folyóan, egybe kell esni.

Mindezeknek a feladatoknak sok ága van és rendkívül sok részletkérdés kö
vetel megoldást. Intézetünk kidolgozta errevonatkozó javaslatait és 1967. év 
során fog lefolyni az a munka, amely előkészíti a korszerűsített hatósági minőség- 
ellenőrzést, annak minden feladatát 1968. évtől kezdődően.

CONSTANTIN IDES S. M. és 
BEDFORD C. L.:
Cukrok a vörös meggyben és azok vál
tozása az érés folyamán
(Sugars in red tart cherries and their 
changes during maturation.)
I. Food Sei. 29, 804, 1966.

A vörös Montmorency-meggy (bor
ízű meggy = Prunus cerasus) ehető 
gyümölcsrészei szárazanyagának 50 — 
60%-a cukor, s ennek 99%-a szőlő- és 
gyümölcscukor. A szőlőcukornak a

gyümölcscukorhoz való aránya az érés 
folyamán változatlan éspedig 1,1, il
letve legfeljebb 1,0. A szárazanyagra 
számítva a cukrok mennyisége akkor 
lesz a legnagyobb, amikor a meggy 
már sötétvörös színt vesz fel. Azután 
kissé csökken a cukortartalom és így 
is marad a tárolhatóság végéig. A 
meggy azonkívül nyomokban még 5 
közelebbről meg nem határozott oligo- 
szaharidot is tartalmaz, mint azt az 
oszlop- és a papírkromatografia segít
ségével sikerült kimutatatni.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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