
Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
1962. évi kötetéről

1962. évben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közelmények VIII. kötete. 
A folyóiratban megjelent cikkek tükrözik célkitűzését: a korszerű élelmiszer
vizsgálati módszerek ismertetését. A kutatási eredményekről önálló dolgozatok 
számoltak be, vagy átfogó ismertetések jelentek meg. Ugyancsak gyakorlati 
célt szolgáltak a gyors analitikai módszerek leírásai.

A folyóirat elsősorban Budapest Főváros Vegyészeti és Éelelmiszervizsgáló 
Intézete és a megyei és városi minőségvizsgáló intézetek közlönye, de helyet 
kapnak benne az összes hazai, élelmiszeranalitikával foglalkozó intézetek mun
kái is. Az intézetek -  főként pedig a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló 
Intézet -  munkájuk során felmerült észrevételeiket, különleges élelmiszer ana
litikai és ipari problémáikat a „Figyelő” rovatában ismertették. Munkatársaink 
figyelemmel kísérik a külföldi szakirodalmat, s az ebből készített referátumokkal 
nagymértékben segítségére vannak olvasóinknak szakmai ismereteik fejleszté
sében.

A megjelent dolgozatok, ismertetések stb. a szerkesztőbizottság további 
célkitűzésének megvalósítását is szolgálják, vagyis a tudományos alapokon 
nyugvó élelmiszeranalitikának az élelmiszertechnológiával és a gyakorlati élet
tel való szerves összekapcsolását. A jövőben a folyóirat szerkesztésében ezt a célt 
még jobban kidomborítani igyekszünk.

Az elmúlt évben a folyóirat szerkezeti felépítése változatlan maradt. Az 
1962. évi VIII. kötet 12 füzetében 376 oldalon 109 élelmiszervizsgálati vonat
kozású cikk jelent meg, amelyek közül 50 eredeti közlemény, és -  az 1961. 
évi 112-vel szemben -  1962-ben 205 időszerű tudósítás a magyar élelmiszeripar 
fejlesztése érdekében.

A szerzőknek, lektoroknak és referálóknak értékes és lélkes munkájukért 
ezúton is köszönetét mondunk.

A cikkek megoszlása az egyes élelmiszer-iparágak szerint a következő volt:

Tejipar .............................................. .-..........................................  7,3%
Hús- és hűtőipar .........    8,1%
Malom-, sütő- és tésztaipar ......................................................  7,3%
Élvezeti cikkek (fűszer stb.) ....................................................... 2,7%
Cukor- és édesipar ......................................................................  2,7%
Boripar .........................................................................................  1,8%
Sör- és élesztőipar ........................................................................  7,3%
Szeszipar.........................................................................................  5,5%
Növényi konzervipar ......................................   7,3%
Növényolaj- és háztartásvegyipar ...................................... .. 6,4%
Konzerválás és mikrobiológia ....................................................  8,1%
Beszámolók .................................................................................... 14,5%
Egyéb ......................................   20,0%
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Folyóiratunk gyakorlati részében, a ,,Figyelő”-ben a cikkek (205 db) a 
következő iparágakra terjedtek ki:

Tejipar ......................................   7,3%
Húsipar (hal) ............................. ........................................ ' . . . .  18,1 %
Malom- és sütőipar ............................................    5,3%
Cukor- és édesipar ............................................................   17,6%
Boripar ...............................  3,4%
Sör, üdítőital- és szikvízipar ......................................................  5,9%
Szeszipar...........................................................................   4,3%
Növényolajipar, háztartásvegyipar és kozmetika ...................  9,3%
Növényi konzervipar ..............................................................  12,2%
Élvezeti c ikkek ..............................................................................  8,3%
Élelmiszerrendészet ......................................................................  8,3%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dol
gozataikat:

Minőségvizsgáló intézetek............................................................  46,0%
Kutatóintézetek ............................................................................  12,0%
Oktatási intézetek .....................   16,0%
Egészségügyi intézetek .................................................................  14,0%
Vállalatok ....................................................................................  8,0%
Egyéb ...........    4,0%

A szerkesztőbizottság a jövőben lehetővé kívánja tenni, hogy a folyóirat 
az élelmiszerek gyártásával, vizsgálatával, forgalombahozatalával stb. foglal
kozó szakemberek körében munkájuk elősegítése és szakmai továbbképzés cél
jából egyéni előfizetés útján minél nagyobb mértékben elterjedjen.

Külföldi kapcsolataink továbbfejlődését mutatja, hogy az eddigi összekötte
téseink mellett (Szovjetunió, Kínai Népköztársaság, Német Demokratikus Köz
társaság, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, Svájc, 
Franciaország, Anglia, Jugoszlávia, Svédország, Izrael, Német Szövetségi Köz
társaság, Hollandia, Finnország, Egyesült Arab Köztársaság, Észak-Amerikai 
Egyesült Államok) újabbak is létesültek: Belgiumban, Norvégiában, Indiában 
és Japánban is szívesen fogadják folyóiratunkat.

Lapunk megjelenését Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága és 
az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya tette lehetővé, kiknek meg
értő jóindulatáért és támogatásáért ezúttal mondunk hálás köszönetét.

Budapest 1962. december hó
A szerkesztőbizottság nevében 

Kottász József 
szerkesztő
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