
F I G Y E L Ő

Tea

A Belkereskedelmi Minisztérium Élelmiszer-, Háztartási- és Vegyi Fő- 
igazgatósága a külföldi tea elnevezéseket az alábbiak szerint m egváltoztak :

I. osztályú teakeverék
Kínai tea helyett, 10, 20, 50 és 100 g-os egységben.

II. osztályú teakeverék
Pa-nyong tea helyett, 10, 20 g-os'egységben.

Kiváló teakeverék
Illatos tea helyett, 10, 25 és 50 g-os egységben.

Ceylon tea
Jangce tea helyett, 20 és 50 g-os egységben.

Indiai tea
Változatlan, 20 és 50 g-os egységben.

Grúz tea
változatlan, 25 és 50 g-os egységben.

Az új tasakok kivitelezése az eddiginél szebb és tetszetősebb. Kiszállítására 
folyamatosan kerül sor, olyan ütemben, ahogy a régi készlet a nagykereskedelmi 
vállalatnál elfogy.

V. Z.

SÜTŐIPAR

Liszt csom agolása

A boltokban forgalomba kerülő lisztek csomagolásának minőségével <ap- 
csolatban, igen sok jogos kifogás merül fel. A zárszalagok felszakadnak, a zacs
kók összeragadnak és gyakori a pontatlan mérés.

A csomagolás megjavítása ügyében -  a Belkereskedelmi Minisztériummal 
történt tárgyalás után, -  a malmokat irányító Gabona Tröszt szigorú utasítást 
adott ki, amelynek végrehajtásával javulni fog a liszt csomagolása.

Az intézkedés szerint a csomagoláshoz csak jó minőségű papírzsákot szabad 
felhasználni és kiszerelt liszteket a malmok sérült, vagy előző csomagolásból 
származó címkét viselő nátronzsákba nem rakhatnak.

1965. januártól kezdve bevezetik a mézgás zárszalag alkalmazását. Ez 
jobban lezárja a zacskók füleit és a zacskók nem nyílnak ki. A csiriz túlfolyásá
ból származó zacskó-összeragadás is megszűnik.
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A liszt mérésére pontosabb mérlegeket használnak, a méréseket és a gyűjtő
csomagolást ellenőriztetni fogják.

A kiskereskedelmi forgalomba kerülő liszt jelentős részét fogósabb és job
ban csomagolható lisztben szolgáltatják ki, annál is inkább, mert a fogyasztók is 
szívesebben vásárolják a fogósabb lisztet.

Ellenőriztetni fogják a vasúti rakodásokat és a rakodási munkákat is.
V. Z.

Finomára, darabáru, kalácsfélék, péksütemények engedélyezett súlyinga 
dozásai:
Vizes tésztából készített fehértermékek: 

vizes-zsemle 52 -  56 g.
hosszú zsemle 52- 56
zsemlecipó 245 -  255
főtt perec 3 0 - 32
zsemlevekni, 1/4-es 245 -  255
zsemlevekni, 1/2-es 490-510

Tejes tésztából készített fehértermékek:
tejes-kifli 42 -  46 g.
császárzsemle 42 - 46
sóskifli 4 2 - 46
fonott kismákos 4 2 - 4 6
kerek kismákos 4 2 - 46
sóskalács 42 - 46
fonott nagymákos 8 6 - 90
nagykifli 95-105
óriáskifli 210-230
szegedi vágott 210-230

Egyszerű vajas tésztából készített termékek:
vajas kifli 32 -  36 g.
vajas karika 32 -  36
bordás 32 - 36
paprikás kifli 4 2 - 46
uzsonnakenyér, 1/4-es 245- 255
uzsonnakenyér 1/2-es 490- 510
uzsonnakenyér 1/1-es 980-1020 g.

Tojással dúsított egyszerű vajas termékek:
briós, kicsi 45 -  50 g.
briós nagy 90-100
vajas ciRócska 2 5 - 2 8
molnárka 25- 28
puffancs 95-105
sült perec 30- 32
csavart sósrúd 3 0 - 32
lekváros bukta 98-102
finom fonott kalács 1/4-es 245 -  255
finom fonott kalács 1 /2-es 490-510
finom fonott kalács 1/1-es 980-1020
foszlós kalács 1/2-es 490-510
foszlós kalács, 1/1-es 1000 g.
kakaós foszlós kalács, 1 /2-es 490 -  510
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Omlós-leveles tésztából készített termékek:
sajtos-rúd 42- 46
lapos-vajas 28- 30
túrós-táska 7 0 - 75
búrkifli 60 - 65
diós csiga 60- 65
rongyos kifli 33- 36
vajas pogácsa 45- 50
tepertős pogácsa 42- 46
leveles vajas pogácsa 42- 46
pozsonyi kifli 50- 52 g.

A pékterm ékek tárolása

A kereskedelemben előfordulnak esetek, amikor olyan boltokban is, ahol 
bőséges, elegendő tárolópolc van, a kenyereket összezsúfolják, vagy földhöz 
közeleső alsó polcra helyezik, ahol piszkolódik. Még mindig vannak boltok, 
ahol a süteményeket papírzsákban tartják, ott összenyomódik, gusztustalan, 
deformálttá válik.

A gondos tárolással meg kell óvni a péktermékek minőségét és erre fokozott 
figyelmet kell fordítani.

V .  Z .

HÚSIPAR

H ú sk észítm én yek  szá llítá sa

A Veszprém megyei Húsjpari Vállalat pápai egysége a húskészítmények 
szállításánál bevezette a zárt alumínium húsládában történő áruszállítást. 

Az alumínium ládák két helyen ólomplombával vannak lezárva.
A húsládában kísérőjegy van elhelyezve, amelyen szerepel a megrendelő 

bolt száma, a termék megnevezése és súlya.
V. Z.

NÖVÉNYOLAJ IPAR

K ozm etika

Étolaj: az étolaj minősége kifogástalan; belső tulajdonságait tekintve. 
A csomagolás szennyezettsége azonban kritikát érdemel. Az olajos üvegek 
külső felülete olajos portól szennyes. Az esetek túlnyomó százalékában, a cím
kék elcsúszottak és gyűröttek, a zárószalagok olajosak, mert a felhasznált kis 
dugók mellett az olaj szivárog. A szennyezett külső elsősorban a kiszerelő 
vállalat hibája, mert már töltés után olajosak az üvegek, a töltőnyílásról lecsep- 
épenő olajat a töltés után nem törlik le. Erre rászáll a por már a gyárban, aztán 
szállítás közben, majd a kereskedelemben a polcokon a további rárakódás 
miatt az élelmiszerek szempontjából meg nem engedhető külsőt nyer. Örvendetes 
lenne, ha e hiba megszüntetésére mind a termelő, mind a forgalombahozó fél 
megtenné a maga intézkedéseit.
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Hintőpor: hintőpormintáknál nemcsak a töltési súly miatt kellett kifogást 
emelni, hanem az ingadozó bórsavtartalom miatt is. Az egyik mintasorozat 
minden esetben az előírtnál kevesebbet, a másik esetben annál több bórsavat 
tartalmazott. Minthogy a kifogás oka technológiai: az elkeverés elégtelensége, 
könnyű segíteni rajta. Felhívjuk a normások figyelmét e problémára, vajon 
betartják-e a dolgozók az előírt keverési időt?

L. B.

Mosóporok, mosogatóporok: a mosóporok szóródásáról már többször írtunk 
anélkül, hogy a megszüntetésére irányuló szándéknak eredményeit látni lehetne. 
Legalább is ezt kell feltételezni abból a rekorderedményből, amely e negyedév
ben született a Tisztaság mosópor ellenőrzésével kapcsolatban. Két esetben 
2 0 -20  mosóporos doboz tételes vizsgálatánál mindkét sorozatban 100%-os 
szóródást tapasztaltunk.

A minőség ellenőrzésének a megjavítását kell javasolnunk a Tip mosogató
por adatainak ajapián. Az előírt minimum, 16% összes P20 5 tartalom helyett 
14,1 %-ot állapítottunk meg, ugyanakkor az engedélyezett 28,6% mosóaktív
anyagtartalom maximuma helyett 32,2%-ot. Ez az eltérő két adat sem a lakos
ság, sem a népgazdaság érdekeinek nem felel meg, a hiba megszüntethető 
azonban az alapanyagok hatóanyagtartalmának a rendszeres, felhasználá
sukat megelőző vizsgálata, valamint a chargeok megfelelő elkeverése által.

L. B.

' MALOMIPAR

Rizs
Egyiptomból 1964. évben nagymennyiségű rizst importáltunk. A rizs 

csomagolására szolgáló új zsákokat erős, átható szagú anyaggal készítették 
ki. A kikészítő anyag erős, ásványolajra emlékeztető szagát a rizs is átvette. 
A szag olyan erős volt, hogy a rizskészletből vett nagyszámú minta mindegyike 
szellőztetés, többszöri átmosás, áztatás után megfőzve is, megtartotta a kelle
metlen szagot. A rizs tehát ilyen állapotban nem volt forgalombahozatalra 
alkalmas. A rizskészleteket csiszolásnak vetették alá (mintegy 2%-ot csiszoltak 
le a rizsszemekről), s ezután forgalombahozatalra alkalmassá vált.

Cs. I.-né

ÉDESIPAR

É desség és száraztészták

1964-ben az előző évekhez viszonyítva megnőtt a kereskedelmi forgalomból 
vett lejárt szavatossági idejű készletből származó édesség és száraztészta minták 
száma. A minták kellemetlen állott, romlott szagúak és ízűek voltak. Az áruda
vezetőknek a lejárt szavatossági idejű árukat ki kell selejtezniük, vagy meg 
kell vizsgáltatniuk. A vizsgálat nélkül forgalomba hozott lejárt szavatossági 
idejű áruért a felelősséget ab árudavezetőnek kell vállalnia. A legtöbb lejárt 
szavatosságú idejű árut kisforgalmú, főleg eldugott utcácskákban levő bol
tokban, peremvárosi vegyesüzletekben és vidéki kisforgalmú földművesszövet
kezeti árudákban találtuk. A kereskedelmi instruktoroknak is fel kell hívni 
a boltvezetők figyelmét az áruk vizsgálatára, nem pedig ,,az áru elpasszolására 
biztatni” az árudavezetőket.

Cs. I.-né
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