
F I G Y E L Ő

Kávé

A pörköltkávé jelenleg öt minőségben kerül forgalomba: Mackó extra, 
Extra presszó I., II. és III. osztályú kávé. A különböző minőségű keverékek 
összetételét esetenként a rendelkezésre álló nyerskávéminőségektől függően 
a Bk. M. Élelmiszer, Háztartási és Vegyi Főigazgatósága a Magyar Édesiparral 
közösen állapítja meg. A keverékekben az egyes kávéfélék indexszámuk figye
lembevételével helyettesíthetők. (A különböző nyerskávék indexszámát az 
MSZ 20636 szabványban megtalálhatjuk.) Az index az egyes kávéminőségek 
pörkölés utáni élvezeti értékszámát jelzi. Alapja a Santos Szuperior 4 kávé, 
amelynek indexe 100. Az ennél jobb minőségek arányosan nagyobb, az ennél 
gyengébb minőségek arányosan kisebb indexet kapnak. Az extra keverékek 
indexe legalább 110, az elsőosztályú vagy presszó keveréké 95, a másodosz
tályúé 80, a harmadosztályúé legalább 56 indexet kell hogy mutasson. Az 
elmúlt negyedévben forgalomban volt keverékek összetétele a következő volt:

Mackó extra: Santos 30%, Kolumbia extra 10%, Kuba Turguino 60%.
Extra keverék: Santos 25%, Kolumbia extra 15%, Kuba Turguino 10%, 

Indiai extra kávé 50%.
Presszó keverék, 1. osztályéi kávé: Santos 50%, Minas 20%, Kolumbia extra 

5%, Indiai extra 10%, Etióp kávé 15%.
I. osztályéi keverék: Viktória 25%, Indiai robusta 70%, Kuba Altura 5%. 

Ugyancsak II. osztályú minőségként 100% Indiai robusta és 100% Minas kávé 
került forgalomba.

III.  osztályéi keverék: 100% afrikai robusta, illetve 100% Viktória kávé.
R. L.

Mandulabél.
Nagyobb mennyiségben került import olasz mandulabél forgalomba. 

A tételek minősége az olasz szabványnak (ICE) megfelelő, jó volt.
R. L

BORIPAR
Borok

A Szófia Étterem részére eredeti bolgár borokat importált a vendéglátóipar- 
Főkép száraz típusú, jó minőségű Furmint, Rizling, Misket (muskotály) Trákia 
elnevezésű borokat vették át. Utóbbi vörösbor.

R. L.

FŰSZEREK
Az elmúlt negyedévben az Élelmiszer-, Vegyianyag Csomagoló Vállalat 

török és görög babérlevelet, zanzibári szegfűszeget, indonéz feketeborsot hozott 
forgalomba. A török babérlevél II., a görög III. osztály minőségének felelt meg. 
A szegfűszeg II. osztályú, a feketebors III. osztályú áru volt. Jóminőségű a 
ceyloni származású előrecsomagolt kókuszreszelék. R. L.

239



Vietnami pörkölt földimogyoró 200 g-os ónozott bádogdobozban érkezett. 
A földimogyoró szemek ropogós állagúak, zamatos ízűek. R. L.

DOHÁNYIPAR
D ohányáruk

Kubából jó minőségű szivarokat importálunk. A szivarok 5 db-onként 
cellofántokba vannak csomagolva. Nagyságuktól és szívási tulajdonságaiktól 
függően különböző árban kerülnek eladásra. Elnevezésük: H. Upmann de Luxe 
Perfectos, Partagas Chikos, Petit Upmann, Henry Clay Ideales. A Német 
Demokratikus Köztársaságból importált szivarkákat és minőségi jellemzőiket 
a következőkben ismertetjük:

A minta neve T ípus 
betűjele

Érzékszervi
vizsg.

1 db
hossza

mm

l db 
súlya 
átlag

g

Égő
képesség

О //о
Kocsány-
tartalomо//о

Orient . . . . A megfelelő 70,0 11,19 100 0,01
Diplom . . . A megfelelő 63,4 9,65 100 1,30
Warnow . . . A megfelelő 63,4 10,10 100 1,95
F 6 ......... A megfelelő 63,7 10,19 80 1,86
Carmen В megfelelő 71,6 10,35 100 1,11

Dubec . . . . C megfelelő 74,0 11,24 80 0,90
Juwel ........ C megfelelő 72,0 9,40 80 1,30
Casino . . . . c megfelelő 64,0 9,94 76 2,00

A filteres cigaretták súlya és hossza filter nélkül értendő.
Az ugyancsak NDK készítésű Brazil Stolz, Jäger-Stolz és Schöne 

elnevezésű szivarok minősége megfelelő volt.

MALOMIPAR

v. Bruns 

R. L.

Rizs

A
Egyiptomból rendszeresen nagy mennyiségű hántolt rizst importálunk, 

megvizsgált tételek minősége I. B.
R. L.

NÖVÉNYI KONZERVIPAR
Izraelből 580 — 590 g tisztasúlyban ónozott bádogdobozban narancs és 

grape fruitlevet vásárolt a kereskedelem. A gyümölcslevek rostosak, zamatos 
ízűek. A vizsgáló intézetek a termékek gyors értékesítését javasolták, mert 
a dobozok nincsenek vernírozva. A savas levek tárolás közben ónt oldanak. 
A nagy óntartalmú levek fogyasztását az egészségügyi szervek ártalmasnak 
tartják. R. L.

Papaye dzsemet hoz a kereskedelem forgalomba. A 445-460 g töltősúlyú 
ónozott bádogdobozok felirata: Papaye jam. Agrexport Honoi Vietnam.

A dzsem sűrű, kenhető, lilásvörös színű, jellegzetes ízű. Szárazanyag
tartalma 68 Ref %. R. L.
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Vietnamból 1/1-es ónozott bádogdobozokban 835-850 g tiszta és 420- 
460 g töltősúllyal foghagymával fűszerezett 7 - 9  cm hosszú uborkát importált 
a kereskedelem. A dobozok felirata: Ganzen Gurken sauer. Song Hong Hanoi 
Vietnam.

R .  L .

Ugyancsak Vietnamból érkezett ananász befőtt is. 270—290 g töltősúlyban 
karikára vágott ananász szeleteket tartalmaznak a bádogdobozok. A felöntőlé 
szárazanyagtartalma 21,8 Ref %.

R. L.
A bananbefőtt 4 cm hosszú, 0,5 cm átmérőjű banánszeletekből áll. A dobozok 

töltősúlya 200 g. A felöntőlé kissé zavaros.
R. L.

Az ananasz dzsem dobozainak felirata: Nha May Hoa Qua Song Hong 
Hanoi Vietnam. A dzsem sötétbarna színű, gyengén karamelles mellékízű. 
A dobozok tisztasúlya 430 g, a dzsem szárazanyagtartalma 63,0 Ref %. Tartó
sítószert nem tartalmaz.

R. L.
A maroni dzsem tisztasúlya 445 g. Szárazanyagtartalma 68,3 Ref %. Jel

legzetes zamatú, de túlságosan édes. Tartósítószert nem tartalmaz. R. L.
Vegyes saluta. 330 g tisztasúlyban 4 cm hosszú uborkaszeleteket, 1,2 cm 

átmérőjű egész hagymát s karikára vágott sárgarépát, piros paprikaszeletet 
tartalmaz. A felöntőlé olajos, erősen fűszeres. Kidomborodik a babérlevél és a 
bors zamata.

Guineából ónozott bádogdobozokba töltött ananászlevet is importál a 
kereskedelem. A dobozok felirata: Coproa Pur jus d’ananas. Conakry. A termék 
tisztasúlya 410 g, szárazanyagtartalma 12,3 Ref %. A lé rostos, zamatos ízű. 
Gyors értékesítését javasolták, mert a dobozok nem vernírozottak. A vizsgált 
minták 50 mg/kg ónt tartalmaztak.

R. L.
TEJIPAR

Tejpor csom agolása

Az Élelmiszer- és Vegyicikkeket Csomagoló Vállalat a tejport az eddigi 
pergamentpótíó-papír csomagolás helyett talpas celofán zacskóba kívánta 
forgalomba hozni. A csomagolást fejleszteni akarják oly módon, hogy az eddigi 
120 g-os egységeken kívül 250, 500 és 1000 grammos csomagolási egységek is 
forgalomba kerüljenek. A beküldött minták alapján megállapítottuk, hogy a 
celofán megfelelő zsírállóságú. A tárolótér nedvességtartalma ellen azonban a 
tejport nem védi, így az száraz helyen tárolva súlycsökkenést, párás térben 
súlygyarapodást szenved. A tárolási idő alatt a zacskóba csomagolt tejpor 
csomósodási és érzékszervi elváltozást is szenvedett, ezért a celofánt tejpor 
csomagolására nem tartjuk alkalmasnak.

R L.
ZÖLDSÉG — GYÜMÖLCS

A 49/1964. (K. É. 20.) BkM és Szövosz ein. ggyüttes utasítás alapján az 
n. évben beindult kiszállításra előkészített áruk vizsgálatát a III. n. évben 
a KERMI fokozta.

Vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a nagykereskedelmi vállalat 
munkája javult a minősítések tekintetében, mert a nyári almát, körtét, kar
fiolt, paradicsomot, zöldpaprikát kivéve -  az előkészített árutételek megfe
leltek a jelzett minőségnek.



A minősítés javulására mutat az a tény, hogy a kisker. vállalatok minőségi 
vita eldöntésére történő megbízásainak száma is csökkent.

A hálózati ellenőrzés során a következőket állapították meg:
1. A boltok egy részében nem minden eladásra kikészített árura helyezik 

el a minőség és ármegjelölés táblát.
2. Főleg KÖZÉRT viszonylatban a nagykereskedelemtől a jelzett minő

ségnek nem megfelelő árut vettek át néhány esetben.
3. Korábbi szállítmányokból származó minőségcsökkent árukat nem veze

tik át árcsökkentésen.
4. Frissen érkezett árucikkeket nem teszik ki eladásra, míg a korábbi 

eredetű, csökkent minőségi áru el nem fogy. így előidézik a friss áruk minőség- 
romlását.

5. Különböző minőségű, valamint a korábbi szállítmányból eredő téte
leket (pl. őszibarack) keverik egymással és a friss áruval.

6. A korábbi időszakokhoz viszonyítva nagyobb mértékben fordul elő, 
hogy egyes cikkeket a jelzett minőségnél jobb és árnál magasabb árban hoztak 
forgalomba.

ÉDESIPAR
R. L.

Mogyorós csokoládé. Az import mogyoró ellátásban beálló ingadozás szük
ségessé tette, hogy f. év végéig az ipar és kereskedelem érdekelt szakemberei 
megállapodjanak abban, hogy a mogyoróval dúsított csokoládék minimális 
20 százalék mogyoróhányad esetén még forgalomba kerülhessenek.

R. L.
I. osztályú (krém) szaloncukor csomagolása.
A krémszaloncukrot fehér színű triplex lemezből készült kartondobozba 

kell csomagolni. Import nehézségek miatt ideiglenesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy az ipar szürkelemezeket is felhasználhasson.

R. L.
Rumpraliné csomagolása.
Az 1 kg-os csomagolású rumpralinét papírpárnába kell csomagolni. Kísér

letek folynak a papírpárnának hullámpapírlemezzel történő helyettesítésére. 
Az eddigi szállítás és tárolás közben végzett kísérletek kedvezők.

R. L.
Staniolos csemege, a Zuglói Édesipari Gyár jogutódja a Fővárosi Sütőipari 

V. 10. sz. üzemcsoportja ismét gyártja a korábban az édesipar profiljába tar
tozó staniolos csemegét. A készítmény minősége és csomagolása a korábbi.

R. L.
Csókos csók.
A minőség jobb megóvása érdekében a Győri Keksz és Ostyagyár a korábbi 

4 kg-os csomagolás helyett 3 kg-os csomagolásban hozza forgalomba a csókos 
csókot.

R. L.
Import keksz.
Köztudomású, hogy az édesipar a kereskedelem jelenlegi kekszigényét 

nem tudja kielégíteni. A Délimport V. bulgár származású keksz előmintákat 
mutatott be. A bulgár kekszek omlós állagúak, zsiradéktartalmuk 16-17% , 
cukortartalmuk 20%. A 75x42x5  mm nagyságú keksz darabok 25 dkg súlyban 
180x80x95 mm nagyságú zsírállópapírral bélelt, hajtogatott kartondobozba 
vannak csomagolva. Eltarthatóságát 75 napban állapították meg.

R. L.
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Burgonyacukor.
A hazai keményítőcukorgyártás a jelenlegi igényeket teljes egészében 

kielégíteni nem képes, ezért a kereskedelem Csehszlovákiából keményítőcukrot 
importál. A beérkezett tételek minősége a szabvány II. Ipari keményítőcukor 
követelményeit elégíti ki. A termék glükóztartalma, szárazanyagtartalma 
megfelelő, színe a szokásosnál sötétebb.

R. L.
Csokoládé.
A készülő csokoládészabványban az eltarthatósággal, jótállással kapcso

latban a szakbizottság a következőket fogadta el:
A legrövidebb eltarthatósági idő: az a gyártási naptól számitott időtartam» 

melyen belül a kereskedelem felülvizsgálat nélkül forgalomba hozhatja a csoko
ládét.

Üzemi tarolhatósági idő: az a napokban meghatározott időtartam, amelynél 
hosszbab ideig a késztermék a gyártó birtokában nem tárolható.

Jótállási idő: a gyártó telepéről történő kiszállítástól napokban számított 
időtartam, amelyen belül a szabványos körülmények között szállított és tá
rolt áruban jelentkező mindennemű minőségi elváltozásért a gyártó felel. 
Jótállási időn túl az áru minőségéért a kereskedelem felel.

Megnevezés Gyártási idő 1
Üzemi tárolha- 

tósági idő
Jótállási

idő
Legrövi
debb el

tarthatóság

Tömör ét. étmokka
csokoládé
a) tábla, relief 

tömb csomagolt I -  IV. né. max. 30 nap 180 nap 270 nap
b) tábla, relief

csomagolatlan I -  IV. né. max. 30 nap 150 nap 240 nap

Tömör tej, tejmokka szept. 1-feb. 28. max. 30 nap 120 nap 150 nap
csők. márc. 1 -31-ig max. 30 nap 90 nap 120 nap

ápr. 1 -aug. 31. max. 15 nap 60 nap 75 nap

Üreges, tömör étcsok.
alakzat I -  IV. né. max. 30 nap 180 nap 270 nap

Üreges, tömör tejesek.
alakzat IV-  I. né. max. 30 nap 120 nap 150 nap

II -  III. né. max. 15 nap 90 nap 105 nap

Mogyorós (dúsított)
ét és tejcsokoládé szept. 1 -  febr. 28. max. 30 nap 120 nap 150 nap

márc. 1 -  aug. 31. max. 30 nap 90 nap 120 nap
ápr. 1 -aug. 31. max. 15 nap 60 nap 75 nap

Ha a legrövidebb eltarthatósági idő a nagykereskedelem raktáraiban le
járt, akkor csak az erre illetékes szerv (ez idő szerint a KERMI) engedélyével 
hozható forgalomba.
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Ha a kiskereskedelmi hálózatban jár le a legrövidebb eltarthatósági idő', 
akkor a helyileg illetékes minőségellenőrző intézetek engedélye szükséges ahhoz, 
hogy meghatározott ideig a terméket még forgalomba hozzák.

A legrövidebb eltarthatósággal kapcsolatos időket más édesipari termé
keknél is be kívánják vezetni.

R. L.

Kakaópor

Az elmúlt negyedévben forgalomba került import holland kakaópor minő
sége I. osztályú volt. Egyes tételek színezőképessége a korábbiaknál kevéssel 
gyengébb volt, de még megfelelő.

R .  L .
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