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A Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátó Főigazgatóság vegyi 
és bakteriológiai laboratóriuma fennállásának 10 éves évfordulója alkal
mával 1961. október hó 25-én Élelmezéstudományi Ankétot rendezett.

Az ankétot, melyen Sebes Sándor miniszterhelyettes is megjelent, Sivó 
Tibor főosztályvezető nyitotta meg. Méltatta a laboratórium működését és 
munkája ere menyeit.

Szabó Kálmán, a laboratórium vezetője beszámolójában ismertette 
a laboratórium megalakulásának és fejlődésének körülményeit, a labo
ratórium által kidolgozott vizsgálati és bírálati módszereket, melyek lehe
tőséget nyújtottak a vendéglátóipari üzemegységek egészségügyi állapotának 
és szolgáltatásaiknak minőségi és mennyiségi elbírálására, valamint vég
zett munkájuknak statisztikai és versenyszerű kiértékelésére is. A laborató
rium 10 éves működése során végzett vizsgálatokat, azok eredményeit 
és ezek változásait táblázatokba foglalta össze és ismertette az ankét részt
vevőivel. Az ellenőrzések és vizsgálatok alapján megállapította, hogy a 
feketekávé és fagylaltszolgáltatás főként a súlycsonkítás tekintetében az 
elmúlt 10 év alatt nem m utatott érdemleges javulást. Számos javaslatot 
te tt az üzemegységek munkájának megjavítására és a műszeres vizsgálatok 
fokozottabb mértékű fejlesztésére.

Dr. Tarján Róbert, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet igazgatója előadásában ismertette a táplálkozási és étkezési formák 
és szokások kialakulását, fejlődését az ősember gyűjtögető életmódjától a 
modern kor emberének az otthon készített, majd a? otthoni főzéstől egyre 
jobban eltávolodó és az élelmiszer- és vendéglátóipar kész és féligkész 
ételeit fogyasztó táplálkozási módjáig. Rám utatott a vendéglátóiparnak az 
urbanizálódással kapcsolatos egyre fokozódó jelentőségére is.

Dr. Telegdy-Kováts László, a Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszer- 
kémiai Tanszékének tanára több gyakorlati észrevételt és tanácsot mondott 
el a vendéglátóiparral kapcsolatban, különös tekintettel az alkoholellenes 
küzdelemre.

Dr. Lőrincz Ferenc, Rózsa Miklós, dr. Tamás György, Somogyi Jenő 
dr. Lindner Károly, Noti Miklós, Szigeti Andor és több más hozzászólás 
után  Sivó Tibor zárószavaival ért véget az ankét. Az elhangzott javaslatok 
azt a célt szolgálták, hogy megvalósításuk eredményei révén minőségi 
és higiéniai téren tovább fejlődjön szocialista vendéglátóiparunk.
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