
BESZÁMOLÓ
az Élelmiszer-vizsgálati Közlemények 1967. évi kötetéről

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1967. évi XIII. kötetében 368 oldalon 
91 élelmiszer vonatkozású cikk jelent meg, melyek közül 46 eredeti közlemény. 
ü  cikkeken kívül a folyóirat „Figyelő” rovatában 196 közlemény jelent meg, 

—' főként új, élelmiszeripari cikkeket ismertetnek, és az élelmiszerek minő
be, vei kapcsolatosjészrevételeket közölnek.

A lap elsősorban a minőségvizsgáló Intézetek vizsgálataival, kutatásaival 
foglalkozik, de szerves kapcsolatot tart fenn szinte valamennyi hazai élelmi
szervizsgálatokkal foglalkozó intézménnyel, élelmiszeripari üzemmel, és élelmi
szerkereskedelmi vállalattal egyaránt.

195.5 * óta jelennek meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények füzetei s az 
eltelt időben a folyóirat hasznos szolgálatot tett az élelmiszervizsgálatokkal fog
lalkozó tudományok fejlesztésében.

Az élelmiszeripari tanulmányokat folytató fiatalság már tanulmányai kez
detén a szakközépiskolákban, technikumokban megismerkedik az Élelmiszer
vizsgálati Közleményekkel, s a főiskolákon és egyetemeken ez a kapcsolat egyre 
jobban elmélyül.

A kutató laboratóriumok a folyóiratban sajtónyilvánosságra kerülő kutatási 
eredményeket továbbfejlesztik, az üzemi laboratóriumok pedig az elméleti 
kutatások eredményeit igyekeznek a gyakorlati életben, a termelésben fel
használni.

Az 1968. évben, az új gazdasági irányítás kezdetén az ország minden ipará
ban, s igy az egyes élelmiszeriparokban is számos új kezdeményezésre nyílik 
lehetőség. Az országos szabványok által meghatározott szigorú kör tágul, és a 
fogyasztóközönség elé új cikkek, vagy a régiek módosított változatai kerülhet
nek. Lesznek termékek, melyeknek összetételét nem szabályozzák ugyan szab- 
v-^vok, de kedvező érzékszervi, élvezeti tulajdonságaik vagy tápértékük alapján 
a .„gyasztóközönség érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen és ehhez hasonló 
ú. ikkek megítélésénél, azok értékmérőjének megállapításánál a hatósági ellen- 
őiző intézetekre, így főként a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Inté
zetre és a megyei és városi minőségvizsgáló Intézetekre nagy feladat hárul. 
A megítélésnél nemcsak a kérdéses áru összetételét kell megállapítani, hanem az 
-eredményt össze kell vetni a nemzetközi élelmiszerpiac hasonló megítélés alá eső 
termékeinek minőségével, használati és élvezeti értékével és árával is.

Szükségszerűen folyamatosan vizsgálni kell az egyes cikkek minőségét, 
nehogy azoknak eredeti összetételében változás következzék be, s így a fogyasz
tót esetleg megkárosítás érje.

A minőségvizsgáló intézetek fenti feladatainak ellátásában fontos szerepet 
játszik az Élelmiszervizsgálati Közlemények, mert a vizsgálatok tapasztalatai
nak átadásával az intézetek munkatársainak nagy segítséget nyújt.

A folyóiratban 1967-ben megjelent cikkek élelmiszeriparágak szerinti meg
oszlása a következő volt:

Baromfiipar.................................................................. 1,2%
Boripar ........................................................................ 3,6%
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Húsipar, zsír ..............................................................  4,8%
Növényi konzervipar................................................... 19,7%
Sütő- és tész ta ipar................>....................................  13,1%
Szeszipar ................................   1,2%
T ejipar..........................................................................  9,8%
Üdítőital ipar ..............................................................  1,2%
Egyéb ..........................................................................  33,4%
Beszámolók stb.............................................................  12,0%

A ,,Figyelődben közölt cikkek a következő iparágakra terjedtek ki:
S ütőipar........................................................................  3,5%
Háztartásvegyipar és kozmetika .............................  1,1%
Növényi konzervipar................................................... 3,6%
Dohányipar..................................................................  5,1%
T ejipar..........................................................................  9,1%
Élvezeti szerek ............................................................  3,5%
Édesipar és cukoripar ................................................. 23,4%
Hús-, hal- és hűtőipar ............................................... 12,7%
Likőripar ....................................................................  2,5%
Söripar ........................................................................  2,0%
Boripar ........................................................................  1,5%
Baromfi és to já s ..........................................................  0,6%
Növényolajipar............................................................  1,1%
Szikvíz és üdítőital ipar ............................................. 1,1%
Élelmiszerrendészet ................................................... 1,1%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dolgo
zataikat:

Minőségvizsgáló Intézetek , .......................................  41,5%
Kutatóintézetek ..........................................................  13,0%
Oktatási intézetek ......................................................  13,0%
Egészségügyi intézetek ............................................... 26,0%
Vállalatok ....................................................................  6,5%

Az elmúlt évben Pécsett és Szegeden tartottunk ankétot az Élelmiszer
vizsgálati Közleményekkel kapcsolatban, ez évben folytatni kívánjuk az anké- 
tokat hazánk többi vidéki városában is, hogy az ország minőségvizsgáló intéze
teinek hálózata még jobban megismerje folyóiratunkat, és a vidéki szakemberek 
véleményeit és javaslatait megismerve a folyóirat szerkesztésében hasznosítsuk 
azokat.

Végezetül köszönetét mondunk Budapest Főváros Tanácsa Végrehajts 
Bizottságának és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, kiknek 
támogatása lapunk megjelenését lehetővé teszi.

Budapest, 1968. január 1.
Kottász József 

szerkesztő
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