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Rovatvezető: Fehér Tiborné

Import dohányáruk
A Délker vállalat választékbővítés céljából több országból importál do

hányárut.
Tuniszi dohányfélék

2 a a Fittre elnevezésű áru 20 db amerikai és török dohánykeverékből készí
tett blend típusú füstszűrös cigarettát tartalmaz. Főfüstje kellemes zamatú, 
enyhén csípős ízű, kissé kaparó és kesernyés, középerősnél gyengébb, kevésbé 
tartalmas, illatosított cigaretta. Szívási tulajdonságai alapján a hazai ,,B” ka
tegóriába sorolható. 1 db cigaretta hossza füstszűrővel 82 mm, füstszűrő nélkül 
68 mm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel 1,36 g, füstszűrő nélkül 1,20 g. Nagy
méretű kocsánytartalma 1,8%, égőképessége 100%, víztartalma 12,2%. Minő
ségi szintje a hazai ,,100”-as cigarettáét közelíti meg.

. A ,,Safy filtre” 20 db cigarettát tartalmaz, kasírozott alumínium fóliába 
csomagolva s tetszetős nyomású papírba burkolva. A füstszűrös cigaretták fő
füstje csípős ízű, közepesen kaparó, nyers, középerősnél erősebb, kissé tartal
mas. A hazai ,,D” típusba sorolható. 1 db cigaretta hossza füstszűrővel 82 mm, 
füstszűrő nélkül 68 mm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel 1,08 g, füstszűrő nélkül 
0,92 g. Nagyméretű kocsánytartalma 3,3%, égőképessége 100%, víztartalma 
11,1%. Minőségi szintje a hazai ,,Lottó”-hoz hasonlítható, de annál valamivel 
gyengébb.

Bulgár importáruk
Menthol Frische Filter. King size típusú füstszűrös cigaretta. Mentollal kel

lemesen ízesített. Főfüstjének jellege a hazai ,,B” típusnak felel meg. 1 db ciga
retta hossza füstszűrővel 85 mm, füstszűrő nélkül 70 mm. 1 db cigaretta súlya 
füstszűrővel 1,12 g, füstszűrő nélkül 1,00 g.

Nagyméretű kocsánytartalma 0,2%, égőképesség 100%, víztartalma 7,7%. 
Minőségi szintje a hazai Fiitól cigarettáénál jobb, de kissé kiszáradt áru.

A ,,Neptune" pipadohány főfüstje kellemesen illatosított, kissé csípős, jó 
égőképességű pácolt dohány. Minőségi csoportja B. Tiszta súlya 50 g. Kezelési 
fajtája 4, portartalma 0,8%, apró dohánytartalma 6,7%, nagyméretű kocsány
tartalma 0,5%, víztartalma 15,4%.

Lion D’or pipadohány kellemesen illatosított, kissé csípős, jó égőképességű, 
a középerősnél gyengébb. Minőségi csoportja C. Tiszta súlya 50 g. Kezelési faj
tája 4. Portartalma 1,2%, apró dohánytartalma 11,2%, nagyméretű kocsány
tartalma 0,7%, víztartalma 18,1%.

A Neptune minőségi szintje a hazai Sztár pipadohányénál jobb, a Lion D’or 
azzal közel azonos.

NSZK dohányáruk
50 g súlyban hajtogatott, kasírozott alumínium fóliából készített tasakba, 

illetve alumínium fóliával bélelt kartondobozba csomagolt pipadohányok.
A pipadohányok többségének víztartalma nagyobb a hazai szabvány elő

írásoknál. Szívási tulajdonságaik jók. Csomagolásuk korszerű, tetszetős, válasz
tékbővítő jellegűek. Minőségi szintjük az összehasonlítás alapjául szolgáló hazai 
gyártású „Sztár” pipadohányénál jobb.
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Szívási
tu la jdonságok

Shag tobacco ...................... A 4 0,1 15,0 kellemesen illatosíto tt

American blend .................. A 4 1,3 16,9 kellemesen illatosított, 
jó égőképességű

London b l e n d ...................... A 4 0,3 1 7,2 jó égőképességű, könnyű

American m ixture ............. A 4 0,2 17,0 könnyű, mézes, kakaós 
pácolású

English m ix tu r e .................. A 4 0,3 16,5 könnyű, mézes, kakaós 
pácolású

Shag pipe tobacco .............. A 4 0,1 17,0 cseresznyével édesített, 
könnyű

,,English Snuff. Type Üzona” elnevezésű termék 10 g-os tiszta súlyban lapos» 
elcsavarható fedelű szoros kiképzésű alumínium dobozba puderszerűen finom 
sötét dohánybarna port tartalmaz. Felszippantva kellemes mentolos, üdítő 
hatású. Gyengén tüsszentésre ingerlő, de nem kellemetlen. A célszerű csomagolá
sú illatosított dohánypor választékbővítő jellegű.

Import tésztaáruk

Jugoszláviából a Konsumex útján importált „Testenina sa jajima Mlin- 
perd pogom Danubius” elnevezésű tésztakészítmények minősége megfelelt az 
MSZ 11919 — 65 számú szabvány 1. osztályára előírt követelményeknek.

A vágott makaróni, apró gége, kagyló áruk felülete sima, szine sárga, szerke
zete áttetsző. Víztartalma 10,6 — 11,2%, savfoka 2,2, főzési ideje 15—17 perc, 
a szétfövés mértéke 2 — 6%, tojástartalma 2, db/kg tésztaáru.

Ugyancsak a hazai szabvány I. osztályú követelményeit elégítették ki 
a román tésztaáruk. A spagetti és csavart spagetti felülete sima, szerkezete át
tetsző, színe sárga. Víztartalma 11 — 11,8%, főzési ideje 16 — 20 perc. Duzzadó
képessége szabványos. Tojástartalma 2 db/kg tésztakészítmény.

Szovjetunióból I. osztályú minőségű hosszúmetéltet és gége tésztát hoztak 
be. Felületük sima, szerkezetük áttetsző, színük sárga. Víztartalmuk 10,2 — 10,3% 
Savfokuk 2,0 —2,1. Főzési idejük 13-18 perc. Duzzadóképességük szabványos. 
Tojástartalmuk 4 db/kg tésztaáru.

Sütőipari termékek

A Fővárosi Sütőipari V. „Csomagolt szendvics szelet” új termékét mutatta 
be. A hasáb alakú, 7,8 mm vastagra szeletelt szendvicskenyérből 600 g-ot két 
végén csirkezárral lezárt polietilén tömlőbe csomagoltak. A termék állománya 
5 napig rugalmas maradt, szag-, ízelváltozás nem volt megállapítható. Az elő- 
minta víztartalma 45 — 47% volt. A bél szárazanyagának zsírtartalma 2,0%.

A Fővárosi Sütőipari V. további új termékekkel bővíti választékát. Fonott 
kalács néven kerek alakú, 2 ágból fonott készítményt mutatott be. Színe jelleg
zetesen vörösesbarna, mákkal egyenletesen behintett. A fonások tetszetősen ki
domborodnak. A bél jól lazított. A bél szárazanyagának zsírtartalma 1,1%.

A Kakaós tekercs hosszúkás alakú, ovái keresztmetszetű. Felülete a tojásos 
bevonóanyagtól tetszetősen fényes, vörösbarna színű. A bél megfelelően lazított,



a tekercselés és a kakaós töltelék a metszéslapon jól látható. Abél szárazanyagá
nak zsírtartalma 9,2%. Az előbbivel azonos kialakítású a Diós tekercs. A teker
cselés és a diós töltelék a metszéslapon jól látható. Kellemes kelt tésztára jelleg
zetes ízű, erőteljes diós zamattal. A bél szárazanyagának zsírtartalma 16,0%. 
Az Óriás perec súlya 100 g. Jellegzetesen hurkolt, felülete vörösbarna színű, sóval 
meghintett. Szárazanyag zsírtartalma 10,0%, szárazanyag sótartalma 2,4%.

Import ízesítők

A Német Demokratikus Köztársaságból importált mustár 200 g súlyban mű
anyagpohárba van töltve. Felirata „Csina. Speise-Senf”. A világos, sárgásbarna 
színű, egynemű termék érzékszervi tulajdonságai a hazai kommersz mustáréval 
közel azonosak. Szárazanyagtartaima legalább 19,0%, összes savtartalma ecet
savban 1,8 —2,0%, konyhasótartalma 1,2 —1,3%. Eldobó csomagolása miatt 
választékbővítő készítménynek tekinthető.

A Lengyelországból importált mustár 200 g, súlyban műanyagtetővel zárt 
üvegpohárba töltött. Felirata: ,,Musztarda sarepska”. Sárgásbarna színű, egy
nemű, kissé csípős ízű termék. Összes szárazanyagtartalma legalább 21,0%. 
Összes savtartalma (ecetsavban) 1,8 —2,0%, konyhasótartalma 1,5 —1,8%. Az 
NDK mustárnál kevéssel sós ízűbb, egyébként azonos minőségi szintű. A kony
hasótartalomra a gyártók kikötést nem vállaltak, így megfelelő érzékszervi tu
lajdonságok esetén az előmintáétól eltérő, kisebb vagy nagyobb sótartalom nem 
kifogásolható.

Angol gyártású Ketchup előmintáját mutatták be. A piros színű, sűrűn 
folyó, jellegzetes, savanykásan édes, kellemesen, de kissé csípősen fűszeres ter
mék csavaros műanyagkupakkal zárt formaüvegbe van töltve. Az előminta szá
razanyagtartalma 47,2 Ref %, összes savtartalma 1,5%, konyhasótartalma 
3,5% és invertcukorban kifejezett összes cukortartalma 37,0% volt. Azonos cso
magolásban mutatták be a Spicy elnevezésű ízesítőt is. A sötétbarna színű, jel
legzetes fűszeres, savanykás ízű, sűrűn folyó termék zamathatásban a Worcester
shire mártáshoz hasonló. A bemutatottelőminta szárazanyagtartalma 29,6 Ref %, 
összes savtartalma 2,6%, konyhasótartalma 3,8%, összes cukor, invertcukorban 
18,4% volt.

Import növényi konzervek
Albán származású termékek

Zöldségkonzervek 1/2-es üvegekbe töltve SZKO zárással. A karikára vágott 
sárgarépa állománya kemény, ropogós, az ecetes sós felöntőlé tiszta, zavarosság
tól mentes. Tiszta súlya legalább 400 g, töltősúlya legalább 200 g. Azonos jellem- 
zőjű a hasábokra szeletelt sárgarépa, egyenetlen méretű 6 — 12 cm hosszú. A hagy
mafejek hosszúkás, illetve tojásdad alakúak. Méretük legnagyobb átmérőben 
mérve 2 — 3 cm. A sós ecetes felöntőlé tiszta, zavarosságtól mentes. Tiszta súlya 
legalább 380 g, töltősúlya legalább 240 g. A tartósított hagymaszár az új hagymára 
jellemző fej nélküli szárrészeket tartalmaz. A szárakon helyenként lilás elszínező
dés látható. A felöntőlé jellegzetes, sós, ecetes ízű, lilás rózsaszínű. A hagyma
szárak állaga kemény, ropogós, a lé tiszta. A szárak hossza 9 — 11 cm.

A tartósított paraj egész parajleveleket tartalmaz. A megfelelően megtisztí
tott zöldség puhára főtt. Tiszta súlya legalább 300 g, töltősúlya legalább 200 g.

A sárgarépa készítmények minőségi szintje közepes. Ecetes zamatosítása a 
hazai ízléstől eltér, ezért elvezeti értéke kisebb. Az egész hagymafejek élvezeti 
értéke megfelelő, zamatosítása jó. A hagymaszár minőségi értéke nehezen ítél-
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hető meg, mert nálunk fogyasztása nem megszokott. A paraj, mivel nem áttört, 
hanem egész leveleket tartalmaz, nem elégíti ki az MSZ 10061 minőségi követel
ményeit. A ,,Sirop d’orange” 0,4 1-es koronadugóval zárt palackba töltött na
rancsszörp. A sűrű, szörpszerűen folyó, narancssárga színű termék illata és íze 
gyengén jellemző. Szárazanyagtartalma 68,2 Ref %. Összes savtartalma citrom
savban 5,9 g/kg. Hamutartalma 0,08%. Összetétele nem felel meg az MSZ 1813 
sz. „Gyümölcsszörpök” tárgyú szabványban rögzített követelményeknek, mert 
az előírtnál kevesebb gyümölcsanyagot tartalmaz s érzékszervi tulajdonságai is 
gyengék. Minőségi szintje a hazai gyümölcsszörpöknél gyengébb.

Görög import termék
A „Grape fruit Juice” elnevezésű grapefruit lé 1/2-es vernírozatlan fémdoboz

ba van töltve. Színe világossárga, állománya finom rostos, hígan folyó, szaga, 
illata jellegzetes, a szokottnál kissé kesernyésebb, de nem terpénes és savanyká- 
sabb. Tiszta súlya 560 g, szárazanyagtartalma 10,8 Ref %. Összes savtartalma 
citromsavban 12,8 g/1, óntartalma 32,6 mg/1. A közepes élvezeti értékű gyümölcs
lé összetétele megfelelő, minőségi szintje alacsonyabb, a korábban beérkezett 
izraeli grape fruit levelinél. Eltarthatóságát előnytelenül befolyásolja, hogy a 
dobozok vernírozatlanok.

Román termék
„Vinete in bulion” elnevezésű készítmény 1/2-es légmentesen zárt üvegben 

paradicsomlében padlizsánszeleteket tartalmaz. A padlizsán sötétzöld színű, a 
paradicsomlé barnás árnyalatú. Kissé karamelles mellékízű. Tiszta súlya 420 g. 
A padlizsán súlya 250 g, a paradicsomlé súlya 170 g. Szárazanyagtartalma 14,2 
Ref %. A közepes élvezeti értékű termék választékbővítő jellegű.

Bolgár készítmények
A hámozott paradicsom konzerv 1 /1-es dobozban hámozott paradicsomot tar

talmaz. Színe, íze, illata megfelelő, jellegzetes. Állománya túlságosan puha. Sok 
deformált és szétfőtt, szétesett paradicsomot tartalmaz. Tiszta súlya 1000 g, töltő- 
súlya legalább 500 g. Szárazanyagtartalma min. 5,7 Ref %. Konyhasótartalma 
max 1,0%, óntartalma 1 tng/kg. A doboz fedő és fedéllapja jól lakkozott, a palást 
vernírozatlan. Élvezeti értéke közepes, minőségi szintje az MSZ 1819 „Hámozott 
paradicsom” tárgyú szabvány II. oszt. minőségi követelményeit elégíti ki.

A július hónapban beérkezett hámozott őszibarackbefőtt minősége azonos 
volt a korábbi szállítmányokkal. Szárazanyagtartalma 19,5-20,5 Ref %, Osztá
súivá 850 g, töltősúlya 460-480 g. A külkereskedelmi szervek a bolgár import 
befőttek minőségénél a BDSZ 4009 — 60 sz. „Őszibarackbefőtt” tárgyú bolgár 
szabvány előírásait kötötték ki. Egyéb befőtteknek a BDSZ 444 — 58 sz. „Gyü
mölcsbefőtt” szabványnak kell, hogy megfeleljenek.

A „felezett magozott szilvabefőtt" 5/4-es OMNIA zárású üvegekbe van töltve. 
Tiszta súlya 790 — 820 g, töltősúlya 400 — 430 g, szárazanyagtartalma 24 — 25 
Ref %. Azonos minőségű, csak kevéssel kisebb szárazanyagtartalma az 1/1-es 
részben lakkozott dobozokba töltött magozott szilvabefőtt.

Izraeli készítmények
„SunjuLce. Orange juice” elnevezésű készítmény 1/2-es jól lakkozott fémdo

bozba hígan folyó, rostos, jellegzetes ízű és illatú narancslevet tartalmaz. A do
bozok tiszta súlya 560 — 570 g, a lé szárazanyagtartalma 11,2 — 11,6 Ref %, 
összes savtartalma citromsavban 8,2-8,5 g/1. Nagy élvezeti értékű termék.
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Osztrák készítmény

Ausztriából nem eredeti csomagolásban narancs- és citromszörp előmintá- 
ját mutatták be. A készítmények szárazanyagtartalma 60,6 Ref %. Hamutartal
muk 0,50 — 0,70%, hamulúgossági számuk 7 — 8. Jellegzetes zamatéi, jól hígít
ható, nagy élvezeti értékéi készítmények.

Lengyel készítmények

,,Novit. Truskawkowy koncentrat” elnevezéséi termék sötét vörösbarna 
színéi, édes, kissé savanykás, jellegtelen illatéi és ízéi szamóca séírítményt tartal
maz. Állománya tömör, az üvegből nehezen szedhető ki. Tiszta súlya 250 g, 
víztartalma 19,5%. A használati utasítás szerint megadott arányban vízzel ke
verve jellegtelen zamatú, nem tetszetős gyümölcslé készíthető belőle. Kis élvezeti 
értékű, gyenge minőségű termék.

,,Novit. Jablkowy koncentrat” elnevezésű készítmény, világos barna színű, 
almára jellemző ízű és illatú, de túlságosan savanykás mellékízű, sűrű, de kenhető 
állományú almasürítmény. Tiszta súlya 250 g, víztartalma 21,3%. A használati 
utasítás szerint megadott arányban vízzel hígítva világosbarna, almára gyengén 
jellemző, savanykás ízű gyümölcslé készíthető belőle. A csavaros fedelű üvegbe 
töltött sűrítmények gyenge minőségük miatt nem kerültek behozatalra.

„Strawberries in syrup” elnevezésű készítmény 1/2-es fémdobozban szamóca
befőttet tartalmaz. A gyümölcsök színe kissé bámult, nem eléggé tetszetős. íze 
gyengén jellemző, kissé főtt. Sok deformált, szétfőtt gyümölcsöt tartalmaz. Állo
mánya túlságosan puha. Tiszta súlya 450 g, töltősúlya 220 g. Szárazanyagtartal
ma 20,1 Ref %. A doboz belseje jól lakkozott. A készítmény minősége az MSZ 
1836 sz. „Befőttek” tárgyú szabvány II. oszt. minőségére megállapított értékek 
alsó szintjét elégíti ki.

Az egresbefőtt 1/1-es dobozokba töltött. Megfelelő állományú, egyenletes 
nagyságú, halványzöld színű, egres gyümölcsöt tartalmaz. Tiszta súlya 900 g, 
töltősúlya 520 — 530 g. Szárazanyagtartalma 24,2-24,4 Ref %. A belül jól lak
kozott dobozokba töltött befőtt jó minőségű.

„V 6 Vegetable juice specially blended” elnevezésű készítmény 1/2-es fém
dobozba töltve hagymával, ecettel és fűszerkivonattal ízesített vegyes zöldség
levet tartalmaz. Alkotórészek: paradicsom, sárgarépa, zeller, petrezselyem. Színe 
világos, barnáspiros. íze a felsorolt zöldségfélékre jellemző, tiszta. Állománya 
egyenletes, hígan folyó, rostos. Tiszta súlya 370 g, szárazanyagtartalma 5,6 Ref %, 
konyhasótartalma 0,6%. Jó minőségű készítmény. Minőségi szintje és élvezeti 
értéke a paradicsom ivólénél nagyobb.

Jugoszláv készítmények
Levespaszták. „Domace Qoveja juha koncentrat” elnevezésű marhahúsleves 

sűrítmény, húskivonatot, zsiradékot, nátriumglutamátot, konyhasót és szárított 
zöldséget tartalmaz. A „Domaca Kokosja juha koncentrat” elnevezésű termék 
tyúkhúsleves sűrítményt tartalmaz. Összetétele: tyúkhúskivonat, zsiradék, kony
hasó, nátriumglutamát, szénhidrát és szárított zöldség. Mindkét készítményből a 
megadott használati utasítás alapján vízzel jó minőségű ízletes leves készíthető. 
A 30, illetve 27 g tiszta súlyú termék kasírozott alumínium fóliával hegesztve, 
zárt alumínium dobozkába van csomagolva. Egy-egy fogyasztói csomagolásból, 
illetve tartalmából 4 — 4 tányér leves készíthető. Jótállási idejük 12 hónap.

Leveskockák. Az „Argó Goveja juha koncentrat” elnevezésű készítmény 
hosszúkás papírdobozban 4 db kasírozott alumínium fóliába csomagolt marha
húsleves kockát tartalmaz. Összetétele azonos a már ismertetett sűrítménnyel.



Az „Argó Kokosje juha konceiitrat” feliratú termék azonos csomagolásban 
tyúkhúsleves kockát tartalmaz. A kockák tiszta súlya 11 g. Kockánként 2 - 2  tá
nyér leves készíthető belőlük. Összetételük és minőségi szintjük a levessűrítmé
nyekkel azonos.

Tasakos levesek. „Govedja juha koncentrat sa testention” elnevezésű mar
hahúsleves készítmény kasírozott alumínium tasakba van csomagolva s hegesz
téssel lezárva. Tasakonként 22 g húskivonatot, 45 g száraztésztát tartalmaz. A 
húskivonat összetétele a már ismertetett húskivonattal azonos. Jótállási ideje 
12 hónap. A „Kokosja juha koncentrat sa testenenom” tyúkleves készítmény. 
Az előbbivel azonos csomagolású. Tasakonként 22 g tyúkleves kivonatot és 45 g 
száraztésztát tartalmaz. A „Corba od pasulja sa meson koncentrat” készítmény 
összetétele: 44,5% szárazbab, 30% száraztészta, 7% konyhasó, 3% nátrium- 
glutamát, 7% zsiradék, 2% szárított hús. A „Koncentrát grahove juhe” borsóleves 
készítmény, összetétele: 50 g szárított borsó, 9 g levessűrítmény, 10 g zsiradék, 
valamint nátriumglütamát, konyhasó, szárított zöldség, cukor és fűszer. A bab
leves tiszta súlya 164 g, a borsólevesé 94 g tasakonként. Mindkét termék jótállási 
ideje 12 hónap.

Ételízesítő. „Zacinka dodatek jedem” elnevezésű készítmény 24 g súlyban 
kasírozott alumínium tasakban ételízesítőt tartalmaz. Összetétele: nátriumgluta- 
mát, cukor, konyhasó, szárított zöldség, B2 vitamin. A világosdrapp, majdnem 
krémszínű, porszerű anyagban a színesebb szárított zöldségrészecskék jól meg
figyelhetők. Víztartalma 1,8%, konyhasótartalma 61,0%. Levesekhez és mártá
sokhoz jól felhasználható. Minőségi szintje a korábbi számban már ismertetett 
„Vegeta” készítménynél alacsonyabb. Bj vitamint nem tartalmaz s ízesítő hatása 
is gyengébb.

Csehszlovák készítmények

A „Rajcatovy protlak” elnevezésű készítmény jól lakkozott fémtubusban 
paradicsomsűrítményt tartalmaz. A sűrítmény világospiros színű, tiszta, de a 
szokottnál kevésbé jellegzetes illatú és ízű. Állománya egynemű, pépszerű, a 
tubusból könnyen kinyomható. Tiszta súlya 70 g. Sómentes szárazanyagtartalma
26,3 Ref %, konyhasótartalma 0,5%, benzoesavas nátriummal tartósított. A 
megfelelő összetételű, jó minőségű és élvezeti értékű készítmény az MSZ 1810 sz. 
„Sűrített paradicsom készítmények tárgyú szabvány 1. osztályára megállapított 
követelményeket kielégíti.

„Slazena Svestkova povidla sterilovena” elnevezésű termék OMNIA zárású 
üvegben 500 g tiszta súlyban szilvaízt tartalmaz. Szárazanyagtartalma 60,9 
Ref %. összes cukortartalma (invertben) 51,9%. Kéndioxidot, mesterséges színe
zéket nem tartalmaz. Az MSZ 1833 sz. „Szilvaíz” tárgyú szabvány I. osztályára 
megállapított követelményeket elégíti ki.

A „Starilovany daem merunkowj” elnevezésű termék a fentivel azonos cso
magolásban sárgabarackízt tartalmaz. Szárazanyagtartalma 58,7 Ref %, összes 
cukortartalma (invertben) 56,9%, kéndioxidot, mesterséges színezéket nem tar
talmaz. Az MSZ 1834 sz. Gyümölcsíz tárgyú szabvány II. osztályára megálla
pított követelményeket elégíti csak ki.

Gyorsfagyasztott termékek

A fővárosi élelmiszerkiskereskedelmi boltokban a kereskedelem kérésére a 
Hűtőipari Országos Vállalat felülvizsgálta a lejárt jótállási idejű készítményeket. 
Néhány érzékszervi tulajdonságaiban előnytelen változást szenvedett terméket 
forgalomba hozatalra már alkalmatlannak minősítettek és a helyszínen meg
semmisítettek.
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A kereskedelem és az ipar jó együttműködése ösztönzően fog hatni arra, 
hogy meggyorsítsák a forgalomba hozatalt, lerövidítsék az értékesítési időt s 
megakadályozzák, hogy csökkent értékű vagy élvezeti értékkel már nem rendel
kező élelmiszert vásárolhasson a fogyasztó.

Húsipari termékek

Szeptember és október hónapban Győr-Sopron megyében a megengedettnél 
nagyobb víztartalmú, nem vágásérett nyári turista is került forgalomba. A hús
ipari vállalat a kereskedelem külön kérésére szállította ki a nem megfelelően 
beérett árut. Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség a jövőben fokozott mértékben 
fogja ellenőrizni, hogy a kereskedelem a fogyasztói érdekeket védő kötelessé
gének maradék nélkül eleget tegyen s csak kifogástalan minőségű árut vegven át.

Édesipari termékek

Lejárt jótállási idejű édesáruk

A kereskedelem fogyasztó érdekeket védő feladatai közé tartozik, hogy gyor
sítsa az élelmiszerek forgalmát s arra törekedjen, hogy azokat jótállási időn belül 
értékesítse. Rendszeresen ellenőrzik az élelmiszer nagykereskedelmi raktárakat 
s a nem megfelelő minőségű, lejárt jótállási idejű árukat értékcsökkentik, vagy a 
forgalomból kivonják. így a Delicious lengyel import töltött ostya egy tételéről 
megállapították, hogy jótállási ideje lejárt s minőségi jellemzőiben káros elvál
tozást szenvedett. Erős idegen, állott mellékízűvé vált, amiért érzékszervi érté
kelésekor csak 70 pontot ért el. A KERMI szakvéleménye megállapította, hogy 
teljes áron való forgalomba kerülése a vásárlók anyagi érdekeit súlyosan sértené 
s ezért csak értékcsökkent áruként hozható forgalomba. Hasonló intézkedések 
ösztönzően fognak hatni arra, hogy a kereskedelem az édesárukat gyorsan érté
kesítse.

Bácskai omlós linzer. A Bajai Sütőipari Vállalat polietilén tasakban forga
lomba hozott omlós linzer teasüteményének tésztáját engedélyezett sárga színe
zékkel, tartrazinnal színezte. Az érvényben levő rendelkezések szerint mestersé
ges színezéssel nem szabad a terméknek azt a látszatát kelteni, mintha az érté
kesebb nyers- és járulékosanyagokkal készült volna (jelen esetben több tojással). 
A gyártó a linzer teasütemény színezését megszüntette.

Matyó díszdoboz. Tetszetős, színes mezőkövesdi mintákkal díszített, mély
fedelű hajtogatott dobozba csomagolt szeszes desszertek. A mozgásmentes cso
magolást az egy lapba csomagolt deszertek fölé helyezett hullámpapír és celo
fánlap biztosítja. Két nagyságban, 125 és 221 g tiszta súlyban készül.

V álaszték (a doboz jelzése) 125 g-os 
db/doboz

220 g-os 
db/doboz

Cherry ízesítésű ................................................................. 4 2
Curasao ízesítésű ............................................................... 4 3
Chartreuse ízesítésű .......................................................... 4 3
Barack ízesítésű ................................................................. 4 3
Cola ízesítésű ....................................................................... 3 ~



A cherry ízesítésű desszert fatörzs alakú csokoládéhüvelybe töltve, meggy 
zamatú krémfondánt tartalmaz. A curacao bonbon csepp alakú étcsokoládé- 
hüvely, narancs zamatú krémfondánnal töltve. Toboz alakú étcsokoládéhüvelybe 
erőteljesen alkoholos chartreuse zamatú tölteléket tartalmaz a chartreuse desz- 
szert. Ugyancsak krémfondánnal töltött a kagyló alakú baracklikőrös és a fél
gömb alakú kolás étcsokoládés desszert.

Csokoládéhányaduk 48-50% , alkoholtartalmuk min. 2,7%. A tetszetős 
csomagolású, nagy élvezeti értékű desszert választékbővítő jellegű.

Piroska díszdoboz. 260x185x25 mm nagyságú, színesnyomású, akasztott 
fedelő dobozba csomagolt 24 db csokoládés desszert 278 g tiszta súlyban. A 
desszertek műanyagfészekbe vannak elhelyezve. Hajtogatott kalappapírral biz
tosítják a mozgásmentességet. Választék 6 - 6  db málna, puncs és mokka 
krémfondán s 8 db barna nugat. A málna krémfondán étcsokoládéhüvelye fél 
babszem alakú, a puncs ízesítésűé rombusz, a kávésé piskóta. A zamatos ízesítésű 
fondános töltelékek csokoládéhüvelye vonalason, illetve villásan díszített s jól 
talpazott. A barna nugát kocka, illetve hasáb alakú. A tetszetős csomagolású 
tennék alkalmas arra, hogy növelje a díszdobozok választékát.

Domino szelet. 10 és 20 g tiszta súlyban 70x25x5, illetve 85x35x8 mm 
méretben, bordázott táblákban készített nugatos áru. Zsírtartalma 31 -33% , 
szaharóztartalma 48-50% , tejcukortartalma 5,8-6,2% .

Flóra díszdoboz. A műanyagfészkes, színesnyomású, hajtogatott, akasztott 
fedelű dobozba csomagolt 24 db csokoládés desszert 260 g súlyban. A műanyag- 
fészek alá hullámkarton, a desszertek fölé celofánpapír és szivacspárna van he
lyezve.

V álaszték D b/doboz
Érzékszervi, 

m inősítéskor 
k a p o tt pontszám

Citromos d e s s z e r t ............................................... 4 91
Karamelles d e s s z e r t .......................................... 4 93
Kávés desszert .................................................... 3 92
Paradicsom os d e s s z e r t ...................................... 3 92
Epres d e ss z e r t ...................................................... 3 92
Brazil ..................................................................... 2 89
Mogyoró nugát ................................................... 2 97
M andula nugát ................................................... 2 97
C l ió .......................................................................... 1 98

A citromos karamelles, kávés, epres és paradicsomos desszert csepp, kagyló, 
fatörzs toboz, illetve konyakmeggy alakú étcsokoládébe töltött s jól talpazott 
ízesített krémfondánt tartalmaznak. A fondán zselírozott. Az újszerű paradi
csomos desszert nagy élvezeti értékű. A Brazil, a mogyoró és mandula nugát, 
valamint a Clió desszertek a hagyományos minőségben készültek.

Minarett díszdoboz. Tetszetős színesnyomású, műanyagbetétes hajtogatott 
dobozban 11 db desszertet tartalmaz 120 g tiszta súlyban.

V álaszték D b/doboz
É rzékszervi 

m inősítéskor 
k a p o tt pontszám

Citromos d e s s z e r t ............................................... 3 91
Karamelles d e s s z e r t ........................................... 3 93
Kávés desszert ................................................... 2 93
Epres d e ss z e r t ...................................................... 3 92
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A díszdoboz lényegében a Flóra egyes krémfondán töltésű desszertjeit tar
talmazza.

Karamell drazsé. Különböző alakú fondán korpuszu cukordrazsék, lakkozott 
celofán zacskóba csomagolva. A fondán korpusz jellegzetes karamelles, tejszínes 
ízű és illatú. Darabszáma 570 db/kg. Víztartalma 2,0-2,5% . Tiszta súlya 100 
g/tasak. Az érzékszervi minősítésnél 89 pontszámot kapott, a termék választék
bővítő jellegű.

Cola desszert. 75x20x10 mm nagyságú, szögletes alakú, csokoládéval 
egyenletesen bevont nugátos szelet. A nugátos korpusz állaga megfelelő, könnyen 
átharapható, a csokoládé olvadékony. A korpusz íze túlságosan édes, de erőteljes 
kola zamattal. Érzékszervi minősítéskor 87 pontszámot ért el. Tiszta súlya 22 
g/db, csokoládébevonat mennyisége 22 — 24%. A nugátos korpusz zsírtartalma 
16,0-17,0%.

R. L. (Budapest)

B6 folttisztító paszta
A Budalakk Festék- és Műgyantagyár B6 elnevezéssel kívánja fogalomba 

hozni folttisztító készítményét. A termék finomra őrölt szilárd anyagra adszorbeál- 
tatott szerves oldószer-keverékből áll, fémtubusba, egyedi faltkarton dobozba 
csomagolva. A folttisztító lassabban, illetve gyorsabban száradó típusban készül.

Mindkét típusú termék kontúr mentesen távolítja el a hosszabb ideje hordott 
ruhaneműkből is a foltokat. A jelenleg használatos valamennyi textilféléből és 
papírból eltávolítják a zsír, és olaj jellegű foltokat. Rouge, gyümölcs és tej foltokat, 
továbbá, bizonyos fajta golyóstolltintákat csak többszöri kezeléssel távolítanak el 
maradéktalanul. Makacsabb foltok esetében a szövet mindkét oldalán alkalmazott 
kezeléssel érhető el a kívánt jó tisztító hatás.

SURI súrolószer
A Budalakk Festék- és Műgyantagyár szórófejjel és csavarmenetes záró

kupakkal ellátott fehér műanyag flakonba csomagolt, 0,1 mm alatti szemcse 
nagyságú súrolószer új terméket állított elő.

A felületaktív anyagot, fertőtlenítőszert és finomra őrölt kemény dörzsölő 
hatású anyagot tartalmazó készítmény elsősorban alumínium és más fémtárgyak 
karcolás mentes tisztítására alkalmas. Összetétele korszerűbb, mint a forgalomban 
kapható hazai készítményeké, de nem éri el a nyugati, hasonló rendeltetésű ter
mékek színvonalát.

Fényvédő krém
A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat halványsárga színű, gyengén 

illatosított szúnyogűző adalékot is tartalmazó napfényvédő krémprototípusát

A készítmény közel semleges kémhatású, 63% illóanyagot tartalmaz. A gyor
sított tárolás (termosztát) alatt konzisztencia változást nem szenvedett. Fény- 
elnyelő képessége 99%, eléri a legkorszerűbb nyugati gyártmányok színvonalát. 
Hasonló védő képességű hazai készítmény még nincs forgalomban.

Kozmetikai és háztartásvegyipar

készítette el.
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SAN A dezodoráló rúd

A szegedi Universal Vegyi-, Kultúrcikk és Szolgáltató -KTSZ halványzöld 
színű, 27 gramm tisztasúlyú, rózsaszínű műanyagtokba, fehér színű zárókupakkal 
ellátott csomagolásban hozza forgalomba, új dezodoráló rúd készítményét.

A közel semleges kémhatású készítmény 66% illóanyagot tartalmaz, illata 
kellemes, a bőrfelülcten néhány óráig megmarad, szagtalanító képessége megfelelő.

Műhaj mosó-szer

A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat bemutatta teljesen újszerű 
készítményének prototípusát. A színtelen, átlátszó készítmény folyékony halmaz- 
állapotú, 4% szárazanyagot tartalmaz. Alkalmas a műhajra rakódott por, hajlakk, 
zsír stb. szennyeződések eltávolítására.

A hajmosószerrel kezelt haj jól formázható, gyorsan szárad, jól és könnyen 
fésülhető. A készítmény használatával lehetővé válik a műhajak házi, szakértelem 
nélküli tisztítása a haj rongálódása nélkül.

Arany és bronz színű hajlakk

A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat filmképző anyag mellett a hajat 
láthatóan színező fémpigmentet is tartalmazó hajlakkot állított elő. A lakk a hajat 
jó formatartóvá teszi, és a divatigényeknek megfelelően — alkalmi frizuráknak 
fémes csillogást kölcsönöz. A lakk száradási ideje 5 — 8 perc. Ajánlatos a lakk 
felszórásakor fésülködő köpenyt használni, mivel a textíliát a pigment színezheti. 
A lakkot használat előtt fel kell rázni, mert a pigment állás közben kiülepszik.

Camea szörtelenítő krém

A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat a Camea kozmetikai-szer csalá
dot újabb taggal gyarapította. A világoszöld színű, jellegzetes szagú, jól kenhető 
szörtelenítő krém égetéssel mérhető összes kéntartalma nátrium-szulfidban ki
fejezve 6,7%, 1%-os vizes oldatának pH-ja 10.

A krém vékony rétegben felkenve kb. 10 perc alatt jó szörtelenítő hatást 
biztosít. Az eddigi tapasztalatok szerint a bőrt nem irritálja, gyulladásos tüneteket 
nem okoz.

Szilikonos cipőkrém

A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat fehér, sárga, világossárga, sötét
barna, vörös és fekete színű szilikonos cipőkrém új terméket állított elő.

A krémet, fémtubusba csomagolva kívánják forgalomba hozni. Az új cipő
krém a szilikonolaj adalék mellett viaszokat, szerves oldószert és vizet tartalmaz. 
Konzisztenciájuk jó, a tubusból könnyen kinyomható, jól kenhetőek. Fényesítő 
hatásuk a Csillag cipőkrémnél jobb. Víztaszító hatásuk azonban nem haladja meg 
a Csillag cipőkrémét.

6 0



Krém sampon

A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat tubusba csomagolt krém sam
pont állított elő. A sampon kellemesen illatosított, fehér színű, selyem fényű krém. 
Alkohollal extrahálható felületaktív anyagtartalma 29%, pH-ja 6,5, habzóképes
sége rázóhengeres módszerrel 800 ml. A sampon összetétele korszerű, habzó
képessége jó, kíméletes hajmosószer. Illata a mosott hajon néhány óráig érezhető.

i

Forgalomban levő termékek
Amodení fogkrém

Műszakonként vett, nagyszámú minta alapján került minősítésre a forgalomba 
kerülő Amodent fogkrém. A vizsgálati eredmények alapján az állapítható meg, 
hogy a fogkrém illatának intenzitása és jellege állandóan megfelel a prototípusnál 
elfogadott összetételnek, és mérhető különbségek az egyes gyártási tételek között 
nincsenek.

A fogkrém habzóképessége Ross —Miles módszerrel mérve 170-190 ml, 
rázóhengeres módszerrel 350 ml. Dörzsölőhatású anyagtartalma 46 — 47% mér
gező hatású fémet, illetve fogzománc-károsító anyagot nem tartalmaz.

Tomi príma lúgos mosószer

A rózsaszínre színezett, beads szerkezetű, intenzíven illatosított, korszerű 
csomagolású készítmény 200 és 350 grammos csomagolásban kerül forgalomba.

Összes felületaktív anyagtartalma 21%, összes foszfáttartalma P20 5-ben ki
fejezve 18%, összes lúgossága Na2C03-ban kifejezve 24%. Tartalmaz még adalék 
anyagként nátrium-szilikátot, optikai fehérítőt és CMC-t.

A mosószer építés szempontjából a holland gyártású Castellaval, használati 
érték szempontjából a holland Dobbelmann (gépi), illetve a hazai Optimával 
körülbelül azonos értékűnek tekinthető.

TOMI super semleges kémhatású mosószer

A halványkék színre színezett, beads szerkezetű, intenzíven illatosított, kor
szerű csomagolású termék 150 és 250 grammos csomagolásban kerül forgalomba.

Összes felületaktív anyagtartalma 40%, összes foszfáttartalma P.,05-ben ki
fejezve 9%, összes lúgossága Na2C03-ban kifejezve 4%. Adalékként tartalmaz 
még optikai fehérítőt és CMC-t.

Építés szempontjából az NSZK gyártású Perwool-hoz hasonló, mosóhatása 
pedig a lengyel gyártmányú, a hazai piacon is kapható Alfix-szel tekinthető közel 
azonos értékűnek. A mosószer optimális koncentrációban finom textíliák mosására 
használható.

TOMI extra univerzális mosószer

A halványzöld színre színezett, beads szerkezetű, korszerű csomagolású, inten
zíven illatosított termék 200 és 350 grammos csomagolásban kerül forgalomba.
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Összes felületaktív anyagtartalma 22%, összes foszfáttartalma P20 5-ben ki
fejezve 15%, összes lűgossága Na,C03-ban kifejezve 19%. Tartalmaz még adalék
ként 23% nátrium-perborát-tetrahidrátot, nátrium-szilikátot, optikai fehérítőt és 
CMC-t.

Optimális koncentrációban 70 C° felett pamut, 45 C° alatt finom textíliák 
mosásához használható. Használati érték szempontjából az osztrák gyártmányú 
Sunil-lal, illetve a hazai Luna-68-cal tekinthető azonos értékűnek.

BIOPON enzimes áztatószer

A kellemesen illatosított por alakú termék 200 és 400 grammos csomagolás
ban kerül forgalomba.

Összes felületaktív anyagtartalma 10%, összes foszfáttartalma P20 5-ben ki
fejezve 18%. A lúgos kémhatású áztatószer 0,8% enzim adalékot tartalmaz, amely 
a fehérje jellegű szennyet a mosandó ruha felületéről max. 60 C° hőmérsékleten 
2 órás áztatással nagyon jó hatásfokkal távolítja el.

Az áztatószer a háztartási szennyes ruhát a jugoszláv gyártmányú BIOMAT, 
illetve az olasz Henkel leányvállalat DIXAN készítményével azonos hatásfokkal 
tisztítja. Enzimes műpiszkos szövetet azonban a hazai BIOPON mintegy 200%-kat 
jobban tisztít, mint az összehasonlításhoz felhasznált külföldi készítmények. 
Háztartási szennyesruha esetében kb. 10%-kal gyengébb hatásfokkal tisztít a 
BIOPON, mint a francia gyártású GENIE, enzimes műpiszkos szövetet viszont 
a GENIE tisztít kb. 30%-kal rosszabbul mint a BIOPON.

Új termékek:

,,Betty" sampon. A KHV növényi kivonatot, fertőtlenítő és gyulladásgátló' 
adalék anyagokat tartalmazó hajmosó sampont hozott forgalomba. A sampon 
kellemesen illatosított, vöröses színű, sűrűn folyó folyadék. Illóanyagtartalom 
105 C°-on 87%, 1%-os oldatának habzóképessége rázóhengeres módszerrel 
900 ml, alkoholban extrahálható része 12%, pH 5.

A sampon összetétele korszerű, eléri a jóminőségű francia gyártmányú sam
ponok színvonalát.

Bio-Automat. A Növényolaj és Mosószergyártó Orsz. Vállalat enzimes, 
csökkentett habzású mosószer készítményt hozott forgalomba. A mosószer összes 
felületaktív anyagtartalma 17%, összes foszfáttartalma P ,05-ben kifejezve 22%, 
nátrium-perborat-tetrahidrát tartalom 10%, habzóképessége Ross-Miles módszer
rel 140 ml, 1%-os vizes oldatának pH-ja 9,5.

A készítmény adalékként tartalmaz még CMC-t, optikai fehérítőt, zsírsavat 
és enzimet.

ТОМ I- Automat. Tiszamenti Vegyiművek 350 g-s csomagolásban csökkentett 
habzású, be,ads szerkezetű, erősen illatosított mosószert hozott forgalomba. 
A mosószer összes felületaktív anyagtartalma 10%, összes foszfáttartalma P20 5- 
ben kifejezve 21%, nátrium-perborát-tetrahidrát-tartalma 15%, 1%-os vizes 
oldatának pH-ja 9,6, litersúlya 270 g, habzóképessége Ross-Miles készülékkel 
mérve 80 ml.

A készítmény adalékként tartalmaz még CMC-t, optikai fehérítőt, zsírsavat 
és szilikátot.
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Bio-TOMI. A Tiszamenti Vegyiművek 250 g-os csomagolásban enzimes, 
erősen illatosított, beads szerkezetű áztatóport hozott forgalomba. Az áztatószer 
összes felületaktívanyag-tartalma 10%, összes foszfáttartalma P ,05-ben kifejezve 
15%, összes titrálható lúgossága nátrium-karbonátban kifejezve 40%, 1%-os 
vizes oldatának pH-ja 10,5.

Adalékként tartalmaz még CMC-t, optikai fehérítőt és enzimet.
Fertőtlenítő MOS-6. Finom mosószert hozott forgalomba a KHV. A mosó

szer 850 g-s csomagolású, halványsárga színű, intenzív, kellemes és tartós illato- 
sítású folyékony készítmény. A mosószer összes felületaktív anyagtartalma 27%, 
izzítási maradéka 600 C°-on 3,5%, 1%-os vizes oldatának habzóképessége rázó
hengeres módszerrel mérve 800 ml, 1%-os vizes oldatának pH-ja 5,5.

Adalékként optikai fehérítőt és fertőtlenítő hatású anyagot tartalmaz.
Tyúkszemirtó. Végh Sándor kisiparos színezett tyűkszemirtó folyadékot ho

zott forgalomba. A készítmény fajsúlya 20/20 C°-on 0,9696 g/ml, szárazanyag
tartalma 23%.

Import kozmetikai termékek 
Jugoszláv készítmények:

GLEMO tojásos sampon. Illattartalma 105 C°-on 45%, 1%-os oldatának 
habzóképessége rázóhengeres módszerrel 830 ml, etilalkoholban oldható része 
50%, pH-ja 6.

Frotte hajzsírosodás elleni szer. Kellemes illatú, finom por. Illóanyagtartalma 
105 C°-on 8%, hamutartalma 600 C°-on 14%, titrálható lúgossága nátrium- 
hidroxidban kifejezve 8%, 1%-os vizes oldatának pH-ja 8.

T AFT aerosolos hajlakk. Töltősúlya 150 g. Folyadékrész fajsúlya 20/20 C°-on 
1,0776 g/ml, pH-ja 6, száradási ideje 1 perc, szárazanyagtartalma 4%, folyadék
rész törésmutatója 1,395/20 C°.

VIONEL desodoráló szer. Kellemes illatosított, finom porlasztású aerosolos 
dezodoráló szer. A folyadékrész fajsúlya 20/20 C°-on 1,445 g/ml, pH-ja 6.

TOK ÁLON Hydratante Mi-grass krém. Tubusos, fehér színű, kellemesen 
illatosított kozmetikai krém. Összes zsíranyagtartalom 37%, zsíranyag elszappa
nosítási száma 35 mg KOH/g, zsíranyag savszáma 8 mg KOH/g, víztartalma 
59%, pH-ja 6.

f TOKALON-Nutritive au Biocel-krém. Tubusos, rózsaszín színű, kellemesen 
illatosított készítmény* Összes zsíranyagtartalma 74%, zsíranyag elszappanosí-

Ítási száma 31 mg KOH/g, savszáma 3 mg KOH/g, víztartalma 23%, pH-ja 6.
GIBBS fluoridos fogkrém. 55 g-os tubus. A készítmény halványzöld színű, 

kellemes mentolos ízű, habzóképessége magyar szabványos módszerrel mérve 
200 ml, 1%-os oldatának pH-ja 6,5, alkoholban oldhatatlan anyagtartalom

Í41%, mérgező fém nem mutatható ki, fogzománc károsító anyagtartalom ki
mutatható.

SIGNAL fogkrém. 55 g-os tubus. A készítmény fehér színű, mentolos ízesí
tésű. Habzóképessége a magyar szabványos módszerrel mérve 60 ml, 1%-os olda
tának pH-ja, 6,5, alkoholban oldhatatlan anyagtartalom 42%, mérgező fém 
nem mutatható ki, fogzománc károsító anyagtartalom kimutatható. Foszfátot 
kimutatható mennyiségben tartalmaz.



TOK ÁLON krém-puder. 45 g-s tubus. A készítmény kellemes illatú, tubusból 
könnyedén kinyomható egynemű krém. lllóanyagtartalom 105 C°-on 71%, 
izzítási maradék 600 C°-on 13%, 1%-os vizes oldatának pH-ja 6.

Lengyel készítmények:
CELIA szemhéjfesték. Kellemes illatú, zöldszínű szemhéjfesték. Cseppenés- 

pontja 82 C°, hamutartalma 600 C°-on 7%.
CELIA szempillafesték készlet. Műanyagdobozban festék és festéshez szük

séges kefe képez egy készletet. A festék töltősúlya 4 g, illóanyagtartalma 105 C°-on 
56%, pH-ja 7.

CELIA arctisztító lapok. Kerek világoskék műanyagdobozba csomagolt, 
kellemes, üde illatú alkoholos oldattal átitatott fehér korongalakú flanell lapok, 
lllóanyagtartalom 105 C°-on 77%, zsíranyagtartalom 1%. (A zsíranyagtartalom 
elegendő arra, hogy a bőrt megóvja a kiszáradástól.)

Csehszlovák készítmény:
EYE Liner szemhéjfesték. Kiscsavaros fémzárókupakkal ellátott üvegben 

barna színű folyadék. Töltősúlya 88 g. Szárazanyagtartalma 105 C°-on 38%, 
izzítási maradék 600 C°-on 23%.

NDK készítmény:
BLAUES SHAUM BAD habfürdő. Műanyag flakonba csomagolt zöldes

kék színű kellemes fenyőillatú folyadék. 1%-os oldatának pH-ja 5,5, 1%-os olda
tának habzóképessége rázóhengeres módszerre 900 ml, alkoholban oldható 
anyagtartalom 24%.

Osztrák készítmény:
SOLITAR HAARSPRAY aerosolos hajlakk. Töltősúlya 300 g, folyadékrész 

fajsúlya 20/20 C°-on 0,8403 g/ml.

Belga készítmény:
S HI NY  EYE LINER szemhéjfesték. Max Factor márkájú, fekete színű 

üvegbe töltött, illatosított fekete színű folyadék. Szárazanyagtartalma 49%, 
száradási ideje fél perc.

H. I-né (Budapest)

Hibaigazítás

Előző számunk borítólapján Szilágyi József cikkének címe helyesen:
A FAO/WHO közös élelmezés-szabványosítási programmja. (Szerk.)
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