
HÚSIPAR (hús- és halkonzervek)

H ú s k é s z í t m é n y e k  m i n ő s é g e

1966. február 1-én életbelépett árszabályozó intézkedések után a szabványos 
húskészítmények minősége átmenetileg romlott főként azért, mert a gyártó vál
lalatok a megadott nyersanyagnormák ellenére nagyobb mennyiségben hasz
náltak fel zsiradékot, ill. zsírszalonnát, s így a fehérjetartalom viszonylag csök
kent. Az ellenőrző intézetek ellenőrzéseinek eredményeként már márciusra 
csökkent a kifogások száma, április hónapban pedig már igen lényeges javulás 
mutatkozott. A nem szabványos összetételű húskészítmények egyre csökkenő 
százaléka azt mutatja, hogy a minőségrontás elleni harc nem eredménytelen

S o n k a  d o b o z b a n

A dobozos sonka hazai fogyasztása nem nagy, nyugat-európai államokban 
azonban ez idő szerint szinte korlátlan mennyiségben volna értékesíthető. Az évi 
kb. 200 vagon készítmény jó részét exportáljuk.

A magyar készítmény külföldön kedvelt, minősége megfelel az igényeknek. 
A versenyképesség további fokozása mégis szükségessé tette a korábbi szabvány
előírások felülvizsgálatát és módosítását.

Szabályozni kellett a felhasználható sonka és lapocka súlyát és minősé
gét, amit befolyásol a megfelelő tenyészanyagop felül a használt takarmány 
minősége is. A szabvány által előírt követelményeket a sonkasertés tenyészté
sére kijelölt nagyüzemekben biztosítják.

Megváltoztatta az új szabvány a dobozok anyagát és formáját is. (MSZ 
5886 -  65).

H ú s i p a r i  t e r m é k e k  t á r o l á s a

A húsipari termékek tárolásának módozatait előírások szabályozzák. A szak
szerű tárolási feltételeiket szabványok rögzítik. Ennek betartása valamennyi hús- 
készítményt árusító boltban kötelező, mivel az attól eltérő tárolási módszerek 
esetleg áruromláshoz vezethetnek, és vitás minőségi kifogások eseteiben döntő 
jelentőségűek lehetnek. A minőségvizsgáló szervek a minőséghiba elbírálásánál 
elsődleges szempontként kezelik, hogy a termékek állagának megóvásáról a 
tárolás ideje alatt miként gondoskodtak. Az alábbiakban közöljük a vonatkozó 
szabványok tárolásra vonatkozó előírásait a szavatossági idők egyidejű fel
tüntetése mellett.

V ö r ö s á r u k

Aránylag magas víztartalmú készítmények, ennek következtében a szava
tossági idő rövid. Tárolásnál védeni kell a páralecsapódástól, a nyálkásodás el
kerülése miatt. A közegészségügyi előírások szerint + 3 — h 10 C° közötti hőmér
sékleten tárolandók. A tárolás ideje alatt jégszekrényben kell tartani, hűvös 
helyen, napfénytől óvni kell. Közvetlen forgalombahozatal előtt az esetleges 
nedvességet száraz ruha használatával el kell távolítani a bélfelületről.
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Szavatossági idő: május 1 és szeptember 30. között a gyártás napjától 
számított 3 nap, október 1. és április 30. között a gyártástól számítva 4 nap.

F e l v á g o t t f é l é k

Eltarthatóságuk a viszonylag alacsonyabb víztartalom miatt hosszabb idő
szakú. Az erőteljesebb füstölés következtében tartósított töltöttárunak is nevezik. 
Az eltarthatóság a zsírtartalom arányának függvénye. A bolti tárolás idején 
felfüggesztett állapotban, szellős, hűvös, száraz, napfénytől védett helyen kell 
tárolni. A páralecsapódást lehetőleg ki kell küszöbölni.

Szavatossági idő: a nyári felvágott kivételével ápr. 1. és aug. 31. között 5 
nap, szept. 1. és március 31. között 8 nap. A nyári felvágott ápr. l-től aug. 31-ig 
3 nap, míg szept. 1 és márc. 31. között 4 nap.

F ő t t ,  f ü s t ö l t  k o l b á s z k é s z í t m é n y e k

A kereskedelmi átvétel után a közegészségügyi előírásoknak megfelelően 
azonnal fel kell függeszteni, hűvös, szellős helyen oly módon kell tárolni, hogy az 
egyes szálak egyáshoz ne érjenek. Páralecsapódástól óvni kell. Kiszárítani nem 
szabad, mert a termékek jellegüket vesztik. Az egyes kolbászféléket egymástól 
elkülönítve és megjelölve kell tárolni. Különleges gonddal kezelendő a gyulai 
páros főzőkolbász, mivel semmiféle tartósítási eljáráson nem esik keresztül. 
Az itt alkalmazott füstölés nem tartósító jellegű, hanem ízhatás kialakítására 
szolgál. A nyári hónapokban nem hozható forgalomba. A nyári hónapokban 
gyulai páros főzőkolbász csak akkor kerülhet kereskedelmi forgalomba, ha hús
pép hozzáadásával készült, és hőkezelési eljáráson esett keresztül.

Szavatossági idő: a lecsókolbásznál ápr. l-től aug. 31-ig 2 nap, szept. l-től 
márc. 31-ig 4 nap. A gyulai páros főzőkolbász szept 1. és márc. 31-e között 3 
nap szavatossági idejű. A füstöttkolbász, füstölt pároskolbász, csemege kolbász, 
csemege debreceni, cserkész kolbász, gyulai páros főzőkolbász főzve ápr. 1. és 
aug. 31-e között 4 nap, szept. 1. és márc. 31-e között 6 nap a gyártás napjától.

M á j a s f é i é k

A készítmények túlnyomóan májtartalmúak. Gyorsan romló termékek, a 
tárolási feltételek tehát a legrövidebb időre vannak tekintettel. Tartósítási el
járáson lényegében nem esnek keresztül, a hőkezelés, a főzés az eltarthatóságot 
nem befolyásolja. +3 -  + 10 C° között tárolandó, páralecsapódástól óvni kell, 
a termékek egymáshoz ne érjenek. A benyálkásodott vagy savanyú termék 
súlyos ételméregezést okozhat.

Eltarthatóság: márc. 1. és szept. 30. között 2 nap, okt. l.ésfebr. 29. között 
4 nap, a gyártás napjától számítva.

F lu r k a f é l é k

Előfőzött nyersanyagok felhasználásával készülnek, igen gyorsan romlanak, 
tartósító eljárást ezen áruk készítésénél sem alkalmaznak. Páralecsapódástól 
valamennyit óvni kell. Felfüggesztett állapotban tárolandók +3 -  + 10 C° 
mellett. Kötözött, ill. hurkapálca felhasználásával készült termékek esetében 
ládába rakva legfeljebb 2 rétegben tárolandó.

Szavatossági idő: máj. 1 és szept. 1. között 1 nap, okt. 1. és ápr. 30. között 
3 nap, a gyártás napjától számítva.
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S a j t o k

Előfőzött nyersanyag felhasználásával készülnek. Nem tartósított termékek, 
lehetőség szerint felfüggesztve, ha erre mód és lehetőség nincs, száraz, hűvös 
helyen tárolandók. Nedvességtől óvni kell, + 10 C°-nál magasabb hőmérsék
leten nem tarthatók.

Szavatossági idő: ápr. 1. és szept. 30. között 2 nap, a húspép felhasználásával 
készült nyári d. sajt szavatossági ideje 8 nap, a gyártás napjától számítva.

F ő t t h ú s o k

Figyelembe véve, hogy nem bélbe töltött termékekről van szó, minden 
külső szennyeződéstől óvni kell. A pácolás, füstölés, valamint a főzés némileg 
tartósítja a terméket, azonban a tárolótér 8 C°-nál magasabb hőmérséklettel 
nem rendelkezhet, mert avasodást és a tennék felületén nyálkásodást idézhet elő.

Szavatossági idő: cikkcsoportonként.
Rakotthúsok, főtt fej, főtt csülök, főtt nyelv, főtt oldalas, főtt császár, főtt 

tarja, főtt comb, főtt lapocka, gépsonka szavatossági ideje: ápr. 1-től szept.
30- ig 4 nap, okt. 1-től márc. 31-ig 8 nap.

F ü s t ö l t h ú s o k

Ezen áruféleségek +15 C°-nál magasabb hőmérsékleten nem tárolhatók. 
Tárolásukat úgy végezzük, hogy egyes darabok egymáshoz ne érjenek. Pára
lecsapódástól, nedvességtől óvni szükséges.

Szavatossági idő: gyors pácolt áru esetén 6 nap, lassú pácolásnál 21 nap.

S z á r a z á r u

Tárolásra csak száraz, szellős, 20 C°-nál nem magasabb hőmérsékletű helyi
ség használható. A szalámifélék zsinegre felfüggesztve, a szárazkolbász készít
mények rudakra rakva tárolandók. A termékek egymáshoz ne érjenek. A 
szárazáruk tárolására használt helyiségnek olyannak kell lennie, ahol idegen 
szagot az áru nem vesz magába. Erőteljesen kell védeni a nedvességtől. Hűtő
térben tárolni semmilyen körülmények között nem lehet. A szárazáruk tartó
sítási eljárása elsősorban a vízelvonáson keresztül történik. Éppen ezért súlyos 
hiba, ha az áru olyan körülmények között tárol, ahol nedvességet vehet magába. 
A helytelenül tárolt áru elveszti jellegzetes ízét és szagát, a bélköpeny felpuhul 
és a töltelék elválik.

Szavatossági idő: a csemege szaláminál a kiszállítás napjától számítva 
60 nap. Az egyéb szárazáruk a forgalomba hozataltól számítva ápr. 1. és okt.
31- e között 15 nap, nov. 1. és márc. 31. között 30 nap.

S z a l o n n á k

A szalonnafélék lehetnek füstölt, sózott vagy főtt állapotúak. A tárolás 
módját tehát ez. határozza meg. Valamennyi szalonnafajta hűvös, száraz, 
lehetőleg sötét helyen, higiénikus körülmények között tárolandó. Amennyiben 
felfüggeszthető, azt kell alkalmazni, lehetőleg egymáshoz ne érjenek. Napfénytől 
valamennyi szalonnát meg kell óvni. A sózott szalonnánál az avasodás a nap
fény hatására könnyen bekövetkezhet. A főtt szalonnaféleségeket jégszekrényben 
kell tartani.

Szavatossági idő: a csécsi és paprikás teaszalonnánál 7 nap, 10 C°-nál 
nem magasabb hőmérsékletű tárolási feltételek mellett. Az erdélyi szalonna
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szavatossága 14 nap. Hasonló módszer szerint az egyéb szalonnafélék szavatos
sági idejét az a körülmény határozza meg, hogy az átvétel melyik évszakban tör
ténik. A szavatossági időt a kiszállítás napjától kell számítani. A szavatosság 
30-90  napig terjed.

T e p e r t ő

A közegészségügyi előírásoknak megfelelően + 15 C° hőmérsékletű száraz, 
szellős és közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. Óvakodni kell attól, 
hogy a tárolás közben az áru idegen szagot vagy ízt vehessen fel. Jégszekrényben 
tárolni nem lehet, mert nedvességet szívhat magába és megpuhulhat, nyúlóssá 
válhat.

Szavatossági idő: az átadás napjától számítva, ápr. 1. és aug. 31. között 
4 nap, szept. 1. és márc. 31. között 6 nap.

** *
Függetlenül a húsipari termékek fajtájától, a tárolás módozatait úgy kell 

irányítani, hogy állati kártevőktől (rágcsálók, legyek, atkák) védve legyenek.
A nyári hónapokban a híítővitrinekkel nem rendelkező boltok az árut 

tüllhálóval védjék.
V. Z. (Budapest)

K a v i á r  t á r o l á s a

A forgalomban levő, Izlandból importált 50 g-os üvegtégelyben levő kaviár 
időlegesen tartósított készítmény. A tartósítást csak az áru sótartalma biz
tosítja. Hőkezelve nincs. Tárolásra legalkalmasabb a 0 — t- 5 C° hőmérséklet. 
Ilyen hőfokon kb. 2 hónapig is eltartható, ezért a kaviárt hűtőszekrényben, 
hűtőpultban kell tárolni. Kirakatba kitenni, meleg, napos helyre tenni nem 
szabad, mert megromlik. A tárolt kaviárt gyakran át kell vizsgálni. A romlást 
leggyakrabban penészedés jelzi (zöldpenész). Penészes árut tilos forgalomba 
hozni. Hosszabb tárolás következtében a kaviár penészedés nélkül is megromlik, 
megkeseredik, avassá válik.

V. Z. ( Budapest)
R in g l i  t á r o l á s a

A spanyol származású ringli is félkonzerv -  hővel nem kezelt áru - ,  ezért 
ezt is hűtőtérben kell tárolni.

V. Z. ( Budapest)
C s e m e g e s z a l á m i

A kereskedelemben előfordult, hogy a kettévágott -  spárgával ellátott, 
egy teljes véggel rendelkező -  félrúd szalámit 100, -  Ft/kg-os árban árusították, 
azért, mert annak már volt egy vágási felülete. Megtörtént az is, hogy a vásárló 
kifejezett kívánságára a rúd szalámit megtisztították a spárgától, a két végét is 
levágták és az így megtisztított rudat 96 ,- Ft/kg-os árban szolgálták ki.

Félreértések elkerülése végett közöljük, hogy az érvényben levő rendelke
zések értelmében a csemegeszalámi ára rúdban 96 Ft/kg, szeletben 100 Ft/kg.

V. Z. (Budapest)
Ú j h a l k o n z e r v e k

Balti: 250 g kerek dobozban. Tartalma: füstölt hal, szegfűszeggel ízesítve" 
Kissé puha állagú, szépen rendezett, j ó  ízű halak, vernírozott fémdobozban. 
Szovjet gyártmány.

Atlanti: 220 g, ovál dobozban. Tartalma: 4 db 11 cm-es -  belsőrészektől 
jól tisztított -  hal. Kissé sós, és puha, ép bőrtakarójú, jellegzetes ízű és színű. 
Jó ízű étolajban, ónozott fehérlemez dobozban. Szovjet gyártmány.
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Kilka. 350 g. 30-32 db apró halat tartalmazó doboz, jó ízesítésű para
dicsom mártásban. Szovjet gyártmány.

Heringfilé készítmények
250 g töltősúlyban az alábbi, NDK-ból származó heringfilé készítmények 

kerültek forgalomba:
hering kapros mártásban 
hering boros mártásban 
hering curies mártásban 
hering gombás mártásban 
hering paprikás mártásban 
hering mustáros mártásban.

V. Z. (Budapest)
Izlandi kaviár^ Vernírozott fémlapkával zárt, üvegedénybe töltött izlandi 

eredetű halikra került forgalomba. A halikrák sötét, feketén-zöld színűek, 
egyenletes nagyságúak. A készítmény teljes súlya 131 g, tisztasúlya 47-48  g. 
Konyhasótartalma 8 -  10%. 37 C°-on tárolva 8 nap után minőségi elváltozást a 
vizsgált mintákon az elíenőrzőszervek nem találtak.

Szalaka, szovjet paradicsomos halkonzerv. A jól lakkozott fémdobozok tiszta
súlya 350 g s 200 g halhúst tartalmaznak. A halak állaga megfelelő. Farok, fej 
stb. részeket nem tartalmaz. A darabolt halhús paradicsomos mártással van 
feltöltve.

Spanyol ringli. Jól ónozott, gyengén lakkozott, lapos, litografált dobozok 
tartalma Í6 db halgyűrű, 52 g súlyban. A felöntőolaj mennyisége 4 g dobozonként.

Füstölt hering. 156 mm hosszú, 62 mm széles, lapos, alumíniumdobozba 
töltött 2 db, jól tisztított, gyengén füstölt, zamatos ízű heringfilé. A készítmény 
tisztasúlya 91 g.

Tőkehalikra.Szójaolajjal, paradicsommal, sóval ízesített, hengeres fémdobozba 
töltött halikra. A dobozból kinyomott készítmény szobahőmérsékleten jól szele
telhető. Tisztasúlya 330 g.

Szardella fiié. 50 g tisztasúlyban, lapos fémdobozba töltött, 10 cm hosszú, 
középen 1,5 -  2,5 cm széles, megfelelően tisztított, kissé sós ízű, egymásra helyezett 
szardellafilék. Dobozonként 7 db szardellafilét tartalmaz.

R. L. ( Budapest)

Új ételkonzerv gyártmányok
Virsli sós lében. 5/8-os üvegben 6 - 7  db virsli sós vízzel felöntve. A töltő

súlya 305-310-ig. A virslik állaga puhára főtt, törékeny, kissé morzsalékos, 
végükön foszlányosak, sérültek. ízük kissé üres.

Zöldséges vagdalt hús. A jelenleg forgalomban levő „Különleges vagdalt
hússal’’ azonos jellegű, jól fűszerezett, kellemes ízű és illatú készítmény. Az 1/5-ös 
dobozba töltött termék felülete barnás vörös színű, helyenként kivált pirosas 
sárgaszínű zsiradékkal. A metszéslapon kisebb-nagyobb fehér szalonnadarabok 
láthatók. Tisztasúly 150- 155 g, a kivált zsír mennyisége dobozonként 5 -  7 g.

Fejsajt. 1/2-es, vernírozatlan dobozba töltött kocsonyás fejsajt. Erősen 
fűszeres. Csak lehűtve szeletelhető. A húsdarabok durván aprítottak, viszonylag 
sok bőrkét tartalmaznak.

Körömpörkölt. 5/4-es üvegekbe töltött, jól fűszerezett körömpörkölt. Hidegen 
kocsonyás állagú. Tisztasúly 830 g, töltősúly 500-505 g.

Pirított sertésérmék magyarosan. 1/2-es fémdobozban, paprikás mártásban 
3 db sertéshússzelet és hasábburgonyák. Jól fűszerezett, tiszta ízű és illatú
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készítmény. A burgonya élvezeti értéke a frissen készített hasábburgonyával 
közel azonos. Tisztasúlya 400 g. Töltősúlya 85-90g.

Lencsefőzelék főzőkolbásszal. 1/2-es fehérlemezből készített, dobozokba töl
tött lencsefőzelék és karikákra szeletelt főzőkolbász. A lencsefőzelék minősége 
megfelelő, a kolbász kissé puhult. Tisztasúly 400 g. Töltősúly 60-70  g.

Finomfőzelék sertéshaséval. 5/8-os üvegbe töltött sárgarépa kocka, zöldborsó, 
aprított zeller és gombóc alakú sertéshasé, világos színű mártásban. A sertéshasé 
rizzsel készült. A készítmény jól fűszerezett, a mártás egyenletesen sűrűnfolyó. 
Tisztasúly 470 g, töltősúly 110-130 g.

Rakott káposzta. 5/8-os üvegbe töltött darálthússal, rizsával dúsított ká
poszta. A készítmény jól fűszerezett, kellemes ízű és illatú, de kissé elpuhult. 
Tisztasúly 470 g.

Sertésbecsinált. 5/8-os üvegbe töltött, kockára szeletelt zöldség és sertéshús 
darabok, világos színű mártásban. íze, illata a készítményre jellegzetes, állo
mánya megfelelő. Tisztasúly 480 g. Töltősúly'90 -  95 g.

Szalontüdő zsemlegombóccal. 5/4-es üvegbe töltött,, fűszeres zamatú szalon
tüdő, 2 db kissé lisztes állagú zsemlegombóccal. Tisztasúly 800 g. A gombócok 
súlya 310 g.

A bemutatott minták kísérleti jellegűek.
R. L. ( Budapest)

NÖVÉNYI KONZERVIPAR
Narancsital

A Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézetben kidolgozott technológiával 
készített narancsital gyártását több konzervgyár is átvette. Az újabban gyár
tott termékek már tetszetősebb címkével kerülnek forgalomba. A narancs alap
anyagú ital szárazanyagtartalma 15,5 Ref %, citromsavban kifejezett összes- 
savtartalma 7 ,3-7 ,6  g/1. A szobahőmérsékleten, napfénytől védett helyen 
tárolt minták jellegzetes kesernyés utóíze a 21. napon észrevehetően erősebb 
volt, és egyes üvegekben a folyadék felületén gyenge illóolajkiválás is megfigyel
hető volt.

R. L. ( Budapest)
Narancsital

Az üdítőital választék a 0,25 és 0,5 literes üvegekbe szerelt narancsitallal 
bővült. Az ital narancsgyümölcs felhasználásával készül, kellemes üdítő hatású.

A narancsital forgalom zavartalan biztosítása érdekében megállapodás jött 
létre, hogy valamennyi konzervgyár felhasználhatja a „Nagykőrösi Konzerv
gyár” feliratú címkét, illetve a Bp-i Konzervgyár feliratú koronadugót.

A gyár megjelölése az alábbiak szerint történik:
Budapesti Konzergyár = В
Nagykőrösi Konzergyár = N
Kecskeméti Konzervgyár = A
Szigetvári Konzervgyár = V
Paksi Konzervgyár = P
Nyíregyházi Konzervgyár = I
A gyártási idő a terméken dátumbélyegzővel kerül feltüntetésre, (a korona

dugón az év elhagyásával csak a hónapszám).
Tekintettel arra, hogy a fény és a magas hőmérséklet terpénesedési folya

matot indit meg az árunál, ezért azt napfénytől védett, hűvös helyen kell tárojni. 
A narancsital szavatossági ideje 3 hét.

V. Z. ( Budapest)
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készítmény. A burgonya élvezeti értéke a frissen készített hasábburgonyával 
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darabok, világos színű mártásban. íze, illata a készítményre jellegzetes, állo
mánya megfelelő. Tisztasúly 480 g. Töltősúly'90 -  95 g.
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súlya 310 g.

A bemutatott minták kísérleti jellegűek.
R. L. ( Budapest)
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Citromízű szörp
A citromízű szörp ízesítése korábban citromolajjal, majd terpénmentesí- 

tett citromolajjal történt. A Budapesti Konzervgyár új, az Illatszer és Növény
olajipari V. által gyártott citromos ízesítővel készített szörpmintát mutatott 
be. A minták minősége a korábbi gyártásból származó termékekkel azonos élve
zeti értékű volt.

R. L. ( Budapest)
,,Paprikás kecsöp” néven paradicsomból, paradicsompaprikából készített 

ecetes, édeskés, fűszeres zamatéi ételízesítőt mutatott be a konzervipar. A sötét
piros, sűrűn folyós ételízesítő szárazanyagtartalma 30 Ref %, ecetsavban 
kifejezett összes savtartalma 16,3 g/kg, konyhasótartalma 35 g/kg. Az új készít
mény választékbővítő jellegű.

R. L. ( Budapest)

Import növényi konzervek
Szovjet gyártmányú őszibarack befőtt. Hámozott egész őszibarackok cukor

szörppel feltöltve. Tisztasúly 1010 -  1020 g. Töltősúly 640 g. A cukorszörp 
szárazanyagtartalma 19 Ref %. Csomagolás: fémlapkával zárt üveg.

Szovjet gyártmányú uborka. Csomagolás: fémlapkával zárt üveg. Tiszta súlya 
1000 g. Töltősúly 610 g. Az uborkák hossza 8 -  10,5 cm. Üvegenként 7 - 8  db 
uborkát tartalmaznak. Összes savtartalom ecetsavban 5,6 g/1, konyhasótartalom
24,1 g/1. Az uborkák állaga megfelelően kemény.

Vietnámi ananász befőtt. Csomagolás: jól lakkozott fehérlemezből készített 
doboz. Tisztasúly 855 g. Töltősúly 460 g. Az ananász apróra szeletelt. A felöntő 
cukorszörp szárazanyagtartalma 17,5 Ref % . A készítmény óntartlma 25 mg/kg 
érték alatt van.

Vietnámi pörkölt sózott földimogyoró. Jól vernírozott fehérlemezből készített, 
dobozokba töltött, 200 g súlyú, világos barnára pörkölt sózott földimogyoró. 
A földimogyoró állaga száraz, ropogós, nem szívós.

Angol gyártmányú mustárliszt. 56-g-os fémdobozba töltött, ,,Colman’s mus
tard” feliratú, világossárga színű, finomra őrölt mustármagliszt. Ízesítésre hasz
nálható.

Szovjet gyártmányú sárgabarackbefőtt. Fémlapkával zárt, üvegekbe töltött, 
hámozatlan sárgabarack, cukorszörppel feltöltve. Tisztasúly 980 g. Töltősúly 
540 g. A cukorszörp szárazanyagtartalma 21,7 Ref %.

Albán származású paradicsompüré. 300 g-os fémlapkával zárt üvegekbe 
töltött, kissé barnás árnyalatú sötétpiros paradicsompüré. Szárazanyagtartalma 
27,6-28,8 Ref %. Minősége csak a hazai szabvány II. osztályára megállapított 
követelményeknek felel meg.

Bolgár gyártmányú őszibarack és szilvabefőtt. Omnia zárású üvegekbe töltött, 
felezett, magozott őszibarack. Mind hámozott, mind hámozatlan minőségben 
szárazanyagtartalma 23,2-24,0 Ref %. A szilvabefőtt felezett, magozott. 
Tisztasúlya az előbbi készítménnyel azonos. Töltősúlya 430 g. A felöntő cukor
szörp szárazanyagtartalma 23,5 Ref %.

R. L. (Budapest)
Műanyag flakonba töltött szörpök

A Budapesti Konzervgyár 25 és 15 dkg-os, csavarmenetes kupakkal zárt, 
műanyagflakonba töltött citrom-, narancsízű és málnaszörp mintákat mutatott 
be. A minták minősége az MSZ 20619 „Ízesített szörpök” illetve az MSZ 1831 
„Gyümölcsszörpök” minőségi követelményeit kielégítették. A műanyagflako
nok minősége azonos a méz csomagolásánál már korábban használt műanyaggal.
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A tárolási kísérletek alatt a szörpök minőségi elváltozást nem szenvedtek. 
A kereskedelem az újfajta csomagolást megfelelőnek tartja, ha a kupakokat 
parafabetéttel is ellátják. A vizsgáló szervek a tárolási kísérleteket szobahő
mérsékleten s 36 C°-on termosztátban végezték.

R. L. (Budapest)
Vágott vegyes savanyúság

A kereskedelem elfogadta a Nagykőrösi Konzervgyár 5/4-es üvegekbe töltött 
vegyes savanyúság készítményét. A termék tiszta súlya 840 g. Töltősúlya 630 -  
650 g. Tartalma: 60-65%  paprikaszelet, 25-30%  savanyú káposzta, 10% 
Kagymaszelet. A készítmény összes savtartalma ecet- savban 12,1 g/1, konyha
sótartalma 20 g/1.

R. L. ( Budapest)

ÜDÍTŐITALIPAR
Som és szamóca szénsavas üdítőitalok

A Fővárosi Ásványvíz és Jégipari V. korábbi szénsavas üdítőital választé
kát szederléből készített itallal bővítette. Május hónapban som és szamóca gyü
mölcsléből készített új mintáit is bemutatta. A somból készített ital színe tet
szetős piros, illata kellemes, íze a gyümölcsre jellemző, savanykás, üdítő. Száraz
anyagtartalma 14-15 Ref %, összes savtartalma citromsavban 3,4 g/1. A 
szamóca szénsavas üdítőital színe világospiros, illata kellemes, íze szamócára 
jellemző, enyhén savanykás, üdítő. Szárazanyagtartalma 13,5-14,0 Ref %, 
összes savtartalma citromsavban 2,7 g/1.

. R. L. ( Budapest)

SZESZIPAR
Ecet

A nagy nyári ecetfelhasználási szezonra a nagykereskedelmi vállalatok 
előre legyártattak palackos 10 és 20 %-os ételecetet. A palackokat helyhiány 
miatt az udvaron tárolják. A palack-hegyeket azonban nem védik a nap mele
gétől, az időjárás szeszélyeitől semmi módon. A palackok zárására pedig nem 
csavaros kupakokat, hanem polietilén dugókat használnak. E polietilén dugó 
alakja a csepphez hasonló, kihajlított peremmel. A perem az üveg nyakára 
felfekszik, míg a csepp alakú rész a nyakban elhelyezkedve a tulajdonképpeni 
zárást szolgálná. De a nap melege hatására bekövetkező belső nyomás kitolja a 
zárószalaggal rosszul rögzített üvegek dugóit és azok kiesnek az üvegből.

И. Gy. (Kecskemét)

SÖRIPAR
A világos palacksörök

Néhány hónappal ezelőtt a sörgyárak megszüntették a világos palacksörök 
címkézését és csupán a koropadugók színének változtatásával különböztették 
meg a minőségeket. A vonatkozó szabvány (MSZ 8761) azonban kötelezően 
előírja, hogy a gyártási időpontot is fel kell tüntetni az üvegeken, s miután a 
sörgyáraknak nem sikerült a koronadugón a gyártási időt feltüntetni, a címke 
visszakerült a sörösüvegekre. A fogyasztók tehát nemcsak a sör minőségét, 
hanem a szavatossági időt (lejáratot) is megállapíthatják a címkéről.
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BORIPAR
Vermuth

A Magyar Likőripari Vállalat 1966. július 1. ével a Márka vermuth gyártását 
a Magyar Állami Pincegazdaság Budafoki Üzemének adta át.

A Pannónia vermuthot változatlanul a Magyar Állami Pincegazdaság Mecsek- 
vidéki Üzeme Pécs gyártja.

V. Z. (Budapest)

Szőlőmust
A Magyar Állami Pincegazdaság Budafoki üzeme új cikk-ként hozza forga

lomba a 0,5 literes palackba töltött, koronadugóval lezárt „Szőlősmust, gyön
gyöző” elnevezésű italárut. A must tartósított, s az üzem 30 napi szavatosságot 
vállal. Ezen időn belül előforduló esetleges elváltozás miatt az árut visszaveszik. 
Feltétlen hűvös, száraz helyen, állítva, lehetőleg hűtőszekrényben kell tárolni.

V. Z. ( Budapest)
GABONA-, SÜTŐ- ÉS TÉSZTAIPAR

Liszt
А В KM Élelmiszer, Háztartási és Vegyi Főigazgatósága a Magyar Szabvány- 

ügyi Hivatal engedélye alapján hozzájárult a gépi csomagolású liszteknél elő
fordulható súlyeltéréshez.

Az engedély előírja, hogy a névleges súly és a valóságos súly között egy
ségenként legfeljebb ± 1% eltérés lehet, de 100 db együttes súlyánál 0,5%-nál 
nagyobb eltérés nem engedhető meg.

V. Z. { Budapest)
Kenyér

A Belkereskedelmi Minisztérium rendelkezése a kenyerek értékesítésére 
vonatkozólag:

,, -  Egész kenyér vásárlása esetén mind az 1 kg-os, mind a 2 kg-os kenyeret 
darabáruként kell értékesíteni,

-  a felvágott fél vagy negyed kenyér is forgalomba hozható darab
áruként, de ezt a vásárló kívánságára mérlegelni kell és csak a mért 
súly alapján szabad a vételárat felszámolni,

-  5%-ot meghaladó súlyhiányú kenyeret elkülönítve kell tárolni és csak 
mérlegelve szabad árusítani.”

V. Z. ( Budapest)
Száraztészta

A Békéscsabai Konzervgyár -  márkás -  2 tojásos kagyló, szarvacska, 
csillag, ÁBC levestésztát és csőtésztát szállít a kereskedelem részére. A Konzerv
gyár a csomagokon rejtjellel jelzi a csomagolás időpontját az alábbiak szerint:

Pl. 6641
Az első szám az évet, 
a második szám a hónapot:

X. hónban „ 0 ”
XI. hóban ,,N”

XII. hóban ,,D”
betűjelzéssel, az utolsó két szám pedig a gyártási műszakot jelenti.

V. Z, ( Budapest)




