F I GYELÖ

TÉSZTAIPAR
A Budapesti Zöldség-, Gyümölcs Értékesítő Szövetkezet V. 8 tojásos tészta
készítményeket hoz forgalomba (csigatészta, eperlevél). A termékek felülete
kissé érdes, lisztcsíkos. Főzési tulajdonságaik megfelelőek. A minták főzési ideje
nagyon ingadozott (8 -1 4 perc).
A vizsgálati eredmények alapján II. osztályú tésztakészítményeknek minő
sültek.
Szolnok és Vidéke Körzeti Ált. Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet ugyancsak
8 tojásos tésztakészítményeket gyárt (csiga, kiskocka, eperlevél, rövidmetélt).
A termékek felülete kissé érdes, lisztcsíkos. Főzési idejük változó 12 —16 perc.
Duzzadóképességük több, mint kétszerese az eredetinek. Az egyes termékek
szétfővésének mértéke 10-12% . A 8 tojásos tészták az MSZ 11919 II. osztá
lyára megállapított minőségi követelményeket elégítették ki.
A Békéscsabai Konzervgyár március hónapban vizsgált készítményeinek
vizsgálati eredményét a következőkben ismertetjük:
tojásos
csőtészta
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Külső átm érő, m m .........
Falvastagság, m m ...........
Á tm érő, mm ....................
Szélesség, m m ..................
V astagság, m m ................
T örm eléktartalom , % . . .
F e l ü l e t ..................................
Szerkezet .............................
Szín ......................................
Szag, íz ...............................
Főzési idő, p e r c ................
Főzési tulajdonság o k . ..
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tojásos
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8,6

3,7
9,7
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egyöntetűen sárga
a készítm ényre jellemző
9,0
18
szabványosak

1,0
10

9,0

Mind a két, mind a négy tojásos termékek csak a vonatkozó szabvány II.
osztályára megállapított követelményeket elégítették ki.
A Budapesti Tésztagyár március hónapban vizsgált négytojásos hosszúmetélt, kiskocka, csiga készitményei II. osztályú áruk voltak.
Az első negyedévben a kereskedelmi hálózatból származó, különböző üze
mekben gyártott tarhonyák többsége szabványon kivüli minőségű volt. A hibák
főkép nem megfelelő szerkezetből (repedezettség) s kedvezőtlen főzési tulajdon
ságokból adódtak.
R. L. (Budapest)
Import román tésztakészítmények

A Délker Vállalat fémzárral lezárt polietilén zacskókba csomagolt import
román tésztakészítmények előmintáit mutatta be.
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Széles metélt. „Fabrica de paste fainoase Brasov. Taitjei cu ou 250” g meg
nevezésű készítmény szélessége 7,3 mm, vastagsága 1,3 mm törmeléktartalma
6%, felülete érdes, szerkezete lisztcsíkos, főzési ideje 20 perc, tojástartalma 1,
a szétfővés mértéke 12% volt.
Csillag. ,,F. U. Partizanu craiova paste fainoase cu ou 50 g”. elnevezésű
készítmény átmérője 6 mm, falvastagsága nagyon változó (0,9-1,9 mm) tör
meléktartalma 7%, felülete érdes, szerkezete lisztcsikos, főzési ideje 13 perc,
a szétfővés mértéke 35%. Tojástartalma lisz kg-onként 1.
Apró korong ,,F. U. Partizánul craiova paste fainoase cu ou 250 g” termék
átmérője 3,7 mm, magassága 1,4 —3,0 mm, falvastagsága 1 mm, törmeléktar
talma 4,2%, felülete érdes, szerkezete lisztcsíkos, főzési ideje 12 perc, főzési
tulajdonságai szabványosak, tojástartalma 1.
Apró csőtészta ,,F. U. Partizánul craiova paste fainoase cu ou 250 g” meg
nevezésű termék hossza 9 -1 6 mm, átmérője 5 mm, törmeléktartalma 4%,
felülete érdes, szerkezete lisztcsíkos, főzési ideje 15 perc, főzési tulajdonságai
szabványosak, tojástartalma 1.
Tarhonya. Hossza 1,2 —3,2 mm, átmérője 3,8 mm, törmeléktartalma 1,2%,
felülete érdes, szerkezete lisztcsikos, főzési ideje 19 perc, főzési tulajdonságai
szabványosak, tojástartalma liszt kg-onként 1.
A csillagtészta repedezett szerkezete és kedvezőtlen főzési tulajdonságai
miatt szabványon kívüli árunak minősült. A többi minta a STAS 756 —64-nek
megfelelt, a hazai szabványnak azonban csak 11. osztályú követelményeit elé
gítették ki.
R. L. (Budapest)
Lisztek

Az első negyedévben a kereskedelmi hálózatban vett BFF 55 és BL 55 lisz
tek minősége szabványos volt. Víztartalmuk 13,2-14,8% közt, sütőipari értékcsoportjuk többségükben A, vagy Bt volt.
R. L. (Budapest)

Sütőipari termékek

Sósperec
A Délker Vállalat „Salzbrezeln—30 Inhalt 48 —50 g. Bad Liebensteiner
VEB Keksfabrik. Bad Liebenstein. Waren Nr. 68 759 000 TGL 88-021. Güte
gewahr 3 Monate” megjelöléssel tetszetősen nyomott, lakkozott celofánba
csomagolt (hegesztéssel lezárt) sósperec készítményt importált. A jellegzetes
perec alakú tésztadarabkák megfelelően átsültek, felületük fényes, karamell
barna színű, sóval meghintett. Állag: száraz, omlós, íz: kellemesen sós. A termék
víztartalma 10%, szárazanyagra számított zsiradéktartalma 6,3%, sótartalma
4,6%.
Sós rúd „Sticks premier” elnevezéssel, hegesztéssel zárt, lakkozott celofántasakba csomagolt NDK gyártású sós rudat importáltunk. A rudacskák hossza
11,5 cm, átmérője 4 mm, színe fényes, karamellbarna, felülete sóval meghintett.
A tasakok tiszta súlya 100 g.
R. L. (Budapest)
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Hántolt termékek

A Ferencvárosi Malomban átdolgozott egyiptomi import rizs mintájának
vizsgálati eredményét a következőkben ismertetjük:
Tisztaság:
99,8%
Idegen anyag:
0 ,2 %
Darabos törmelék: 4,5%
Apró törmelék:
0 ,2 %
Víztartalom:
14,6%
a rizsre jellemző
Szag, íz:
az „Egységes vendéglátó konyhatechnológia és recept
Főzési próba
könyv” előírásai szerint készített párolt rizs, illetve tej
ben rizs jellegzetes szagú és ízű volt.
A megvizsgált átlagminta az MSZ 4627 —61 számú Hántolt rizsféleségek
tárgyú szabvány fényezetlen I. A. minőségi követelményeit kielégíti.
R. L. (Budapest)

TEJIPAR
T úró
A Délpesti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet március hónap
ban vizsgált juhtúrói szabványos minőségűek voltak. A juhtúró minták szaga
és íze jellegzetes, állaguk kissé morzsalódó volt. Átlagos víztartalmuk 52,7%,
szárazanyag zsírtartalmuk 46,5% volt.
A Budapest és Vidéke Tejipari V. egy juhtúró szállítmányából vett minta
nem felelt meg. Érzékszervi vizsgálata: egyenletes színű, lágy, kenőcsös állagú,
erjedt szagú, erősen csípős, keserű ízű. Víztartalma 55,1%, szárazanyagzsír
tartalma 43,4% volt. Ä tapasztalt hiba után a hálózati ellenőrzések során
fokozott figyelmet fordítottunk a Budapest és Vidéke Tejipari V. juhtúró ter
mékére, a vett minták minősége megfelelő volt.
A Pannónia Szálloda és Vendéglátó V. Pest-Budai Önálló Egysége 1,15
kg-os szögletes dobozba töltött bolgár import túró mintát m utatott be. A doboz
tartalma már romlott volt, felnyitáskor kellemetlen szagú gázkifúvást tapasztal
tunk. A beküldő vállalat ellenőrzésünkkor készlettel már nem rendelkezett.
Állítása szerint a vizsgált dobozon kívül hibás árut nem tartott raktáron.
A kiskereskedelem import bolgár túrót nem hozott forgalomba.
Sajtok
A ,,Sasad” MG Tsz törökbálinti sajtüzeme két sajtkészítményét küldte'be
időszakos vizsgálatra. A Pásztorsajt korong alakú, egy irányban piskótatekercsszerűen göngyölített, majd sajt alapanyagból készült lánccal lekötött. Átmérője
9,5 cm, magassága 4 cm. Állománya: rostos, tömör, rugalmas, szájban elomló.
Szaga enyhén füstös. íze füstölt sonkára emlékeztető, jellegzetesen zamatos,
kissé sós. Szárazanyag zsírtartalma 50%.
Imperial krémsajt tégla alakú, egyenletes, csontfehér színű. Állománya:
sima, kenhető, szájban elomló. Szaga tiszta, enyhén savanykás, íze tiszta,
kellemesen savanykás, enyhén sós. Szárazanyagtartalma 41,0%, szárazanyag
zsírtartalma 53,5%.
Óvári sajt. A „Fehér akác” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet sári üzemé
ben gyártott óvári sajt alakja szabályos korong, mérete és súlya az előírtnak
megfelel. Kérge sárgásbarna színű, sima, hibátlan, vékony. A sajttészta színe
világos szalmasárga, szerkezete jellegzetes, mérsékelt számú erjedési lyuk is
látható. Állománya félkemény, jól vágható. Szaga, íze jellegzetes, enyhén
savanykás, tiszta. Szárazanyagtartalma 55,0%, szárazanyag zsírtartalma 40,0%.

Ementáli sajt
Az első negyedévben vizsgált ementáli sajtok közül egy minta minősült
szabványon kívülinek, mivel szárazanyag zsírtartalma nem érte el a minimális
48,0%-ot.
Holló ömlesztett sajt
Március hónapban vizsgált minták közül egy tétel mintája kifogás alá
esett, mivel súlya nem érte el az előírt 200 g-ot (180 g).
3,6%-os palacktej
Az első negyedévben vizsgált minták átlagértéke: zsírtartalom 3,55%, sav
fok 6,4 SH°, sajsúly 31,22°.
Előrecsomagolt 5 dkg-os vaj
Budapest és vidéke Tejipari V. által forgalomba hozott 5 dkg-os nyomott
pergamenpapírba csomagolt vaj átlagos víztartalma 18,6% volt. A gyártótól
beküldött mintákat 8 C°-on tárolva már a harmadik napon sárgulást és kezdődő
avasodást észleltünk. A felületi avasodás a további tárolásnál erősödött. Az
5 dkg-os vajak minőségváltozás nélkül legfeljebb 3 napig voltak eltarthatok.
R. L. (Budapest)

DOHÁNYIPAR
„Corvina” elnevezéssel dohányfóliába burkolt cigaretta előmintáját mutatta
be a Magyar Dohányipar. A dohányfóliába burkolt termékek átmenetet képez
nek a szivarok és a cigaretták közt. Korábban Kubából importált hasonló do
hányipari termékek már voltak forgalomban. 1 db Corvina cigaretta hossza
füstszűrővel 7,9 cm, füstszűrő nélkül 6,3 cm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel
1,02 g, füstszűrő nélkül 0,82 g. Az előminta víztartalma 9,50%, kocsánytartalma
3,8% volt.
/
A dohányfólia, amelyet Hollandiából importálnak a cigarettapapírnál érzé
kenyebb a mechanikai behatásokra. Könnyen szakad, csak a füstszűrőnél lehet
a végét kézbefogni. Az előminta égőképessége (szívás nélkül) 48% volt Érzék
szervi tulajdonságok: erős, kissé kaparó, keserű.
Csuklósfedelű s celofánba burkolt dobozba 2 0 -2 0 cigarettát csomagolnak.
Választékbővítő jellegű termék.
R. L. (Budapest)
Import dohányipari termékek

Angol cigaretták.
Az elmúlt negyedévben több, a hazai A típusnak megfelelő cigaretta előmintát mutattak be.
„Special Filter Benson and Hedges” elnevezéssel 10, illetve 20 darabos
csomagojásban King size típusú cigarettát mutattak be. 1 db cigaretta hossza
füstszűrővel 8,4 cm, füstszűrő nélkül 6,9 cm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel
1.2 g, füstszűrő nélkül 1,1 g.
„555 State express” elnevezésű cigaretta 10-es csomagolású. 1 db cigaretta
mind füstszűrővel, mind anélkül az előbbivel azonos. 1 db cigaretta súlya
füstszűrőval 1,3 g, füstszűrő nélkül 1,1 g.
„Pali Mail” füstszűrös és „Pali Mall famous” füstszűrő nélküli cigaretták
10-es csomagolásúak. A 1 db füstszűrös cigaretta hossza 8,3 cm, füstszűrő nélkül
6.3 cm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel 1,19 g, füstszűrő nélkül 1,10 g.
Az angol import cigaretták égőképessége 100%. Érzékszervi (szívási) tulaj
donságai a hazai „A” típusú cigarettáknál kevéssel jobbak.
1
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Albán cigaretta. Albániából kisebb mennyiségben „Arberia” elnevezésű füst
szűrös cigarettát importáltunk. 1 db cigaretta hossza füstszűrővel 6,9, füstszűrő
nélkül 5,9 cm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel 1,09, füstszűrő nélkül 0,89 g.
Az Arberia cigaretta érzékszervi (szívási) tulajdonságai alapján a hazai Savaria
minőségét közelíti meg, annál kevéssel gyengébb.
Francia cigaretták
A Délker vállalat Gauloises, Gauloises Disque Bleu és Gitanes névvel
három füstszűrő cigaretta előmintáját m utatta be. A cigaretták vizsgálati ered
ménye:
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Érzékszervi, szívási
tulajd o n ság o k

Disque Bleu
G itanes
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Gauloises

1 db c ig aretta
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0,97

100,0

7,0

5,9

1,13
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A szívási tulajdonságok alapján a Gauloises és a Gauloises Disque Bleu a
hazai „D” típusú Lotto cigaretta minőségét közelíti meg, a Gitanes a Lotto
cigarettánál kevéssel erősebb.
Kubai cigaretták
A bemutatott hatféle kubai cigaretta vizsgálati eredményét a következők
ben ismertetjük:
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A kereskedelem az ismertetett cigarettákból négy behozatalát tervezi,
Ezeket a közel azonos minőségű hazai cigarettákkal összehasonlítva, a minősítést
a következőkben adjuk meg:
1. Super Royal minőségi színvonal tekintetében a hazai ,,Daru” cigarettá
hoz áll közelebb, de annál erősebben csíp, kissé kapar, enyhén émelyítő,
középerős, kevésbé tartalmas cigaretta.
2. 767. ízben a hazai ,,Turist” minőségét közelíti meg, de annál jobban csíp,
középerősnél erősebb, kellemesen illatosított cigaretta. Ehhez hasonló
erősségű, illatosított cigaretta nincs hazai forgalomban.
3. Habana 68. Enyhén illatosított, meglehetősen erős, kaparó, keserű, íz
hatásban talán a „Savaria” cigarettával (füstszűrő nélkül) hasonlítható
össze.
4. Varadero a hazai Mentha cigarettánál lényegesen erősebb, közepesen
kaparó, csípős ízű, gyengébb élvezeti értékű termék.
Osztrák cigaretták
,,Falk Doppelfilter” elnevezéssel a hazai ,,B” típusnak megfelelő dohány
keverékből gyártott nikotin-szegény cigaretta. 1 db hossza füstszűrővel 8,0,
füstszűrő nélkül 6,3 cm. 1 db cigaretta súly füstszűrőval 1,18, anélkül 1,0 g.
Szívási tulajdonságai alapján a hazai 100-as cigarettához áll közel.
„Hobby filter” elnevezésű cigaretta füstjének kémhatása s a felhasznált
dohányfélék alapján a Cx típusnak felel meg. 1 db cigaretta hossza füstszűrővel
7,9, anélkül 6,3 cm. 1 db cigaretta súlya füstszűrővel 1,02, anélkül 0,8 g. Minő
ségileg a hazai Savaria cigarettához áll a legközelebb.
Lengyel cigaretták
A Délker vállalat árucserében több lengyel cigaretta behozatalát tervezi.
A cigaretták közül több a hazai vásárlók előtt is ismert. Részben már forgalomba
voltak, részben a budapesti Warszawa boltban kaphatók. A vizsgálati eredmé
nyeket a következőkben ismertetjük:
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A Klubowe és a füstszűrös Ekstra cigaretták szívási tulajdonságaik alapján
a hazai D típusú cigaretták közül a „Lotto” minőségét közelítik meg. A füst
szűrő nélküli Ekstra a Munkás cigarettával közel azonos élvezeti értékű.
Román cigaretták
A vizsgált román cigaretta előminták vizsgálati eredményét a következő
táblázat tartalmazza:
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Érzékszervi (szívási) tulajdonságok alapján a „Snagov” minősége a hazai
,,100-as”, a „Litoral” és „Admiral” a Savaria, a „Diplomat” a Fecske minőségét
közelíti meg.
Szabványeltérési engedélyek
A Magyar Szabványügyi Hivatal hozzájárult ahhoz, hogy a Monimpex
részére gyártott angol feliratú kartondobozba csomagolt MD cigarettát bel
földön forgalomba hozzák.
A továbbiakban a Magyar Dohányipar valamennyi szabványosított ter
mékének címjelzékén a szabványjel helyett az MSZ emblémát tüntessék fel.
R. L. (Budapest)

KÁVÉ
A nyerskávé készletek változásával szükségessé vált az I. és II. osztályú
pörköltkávé keverékek megváltoztatása. Április hónap elejétől az I. osztályú
bolti, illetve presszókávét a következő kávékeverékként hozzá a Magyar Édesipar
forgalomba:
Columbia e x tr a ............................................
12%
Cuba Montana 1 .................................................... 25%
Minas 2 .................................................................... 13%
Santos 1
25%
Tansania 1 ........................................................
25%
A l l . osztályú pörköltkávé új keverési aránya a következő:
Minas 2 .................................................................... 30%
Ecuador 2 ................................................................ 30%
Indiai Robusta ...................................................... 40%
Az elmúlt negyedévben a korábbiaknál kisebb víztartalmú pörköltkávék
kerültek forgalomba. A nagykereskedelemből vett minták víztartalma nem ha
ladta meg a 4,0%-ot. Jelentős volt azonban azoknak a kávétételeknek a mennyi
sége, amelyekben az olajos felületű szemek mennyisége meghaladta a 20%-ot.
Ennek tulajdonítható, hogy a kiskereskedelemből és a vendéglátóiparból vett
kávémintákból készített kávéitalok közül egyesek karcos mellékízűek és gyenge
zamatúak voltak. Február hónaptól az Élelmiszer- és Vegyicikkeket Csomagoló
V. a következő kávékeveréket hozta forgalomba:
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Extra

Indiai extra ...............................................
Columbia extra .......................................
Santos ..........................................
III. о. R o b u sta..........................................
Viktória ...................................................
R.

20%
40%
40%
80%
20%
L. (Budapest)

TEA
Március hónapban nagyobb mennyiségű kínai 9012-es tea érkezett a csoma
goló vállalathoz. A közel 50 000 kg átlagmintájának víztartalma 8.2%, vízben
oldható része, szárazanyagra számítva 31,8% a 0,5 mm huzalközű szitán
áteső rész 0,4% volt.
A részmintákból készített italok érzékszervi tulajdonságai alapján a teák
III. osztályúnak lettek minősítve.
Garzon tea. Az 1,7 g tiszta súlyban „filterpapírba” tasakosán csomagolt
teából 20 tasakot csomagolnak egy kartondobozba. A szűrőtasakos csomagolás
lehetővé teszi, hogy a fogyasztó tetszés szerinti erősségben készítse el teáját.
A hálózati ellenőrzések során vett mintákból készített italok vöröses színűek
voltak s nem eléggé aromásak.
A Garzon tea forgalomba hozatala megkönnyíti a teák vendéglátóipari
ellenőrzését.
R. L. (Budapest)

FŰSZEREK
A február hónapban beérkezett indonéz szerecsendió 23,5%-ban tartalmazott
penészes darabokat (teljes mintamennyiség hosszában való felvágása után a
penészes darabok súlya százalékosan megadva). Illóolajtartalma (szárazanyagra
számítva) 5,0%, víztartalma 7,5%. A tétel szabványon kívüli minőségű.
Az indonéz szerecsendióvirág zsírosolajtartalma, szárazanyagra számítva
46,6%, illóolajtartalma 2,3%, víztartalma 5,5% volt. Illóolajtartalma az-előírt
minimális értéket sem érte el. Szabványon kívüli, gyenge fűszerező hatású
termék.
Az egyidejűleg beérkezett ugyancsak indonéz származású fahéj száraz
anyagra számított illóolajtartalma 1,24%, víztartalma 11,5% volt.
A minta vizsgálati eredménye alapján a darabos fahéj III. osztályúnak
minősült.
Március hónapban indonéz és sarawag fehér bors érkezett. 100 szem súlya
(a minták átlagából) 4,8 —5,0 g, idegen szervetlen anyagtartalma 0,2%, illó
olajtartalma (szárazanyagra számítva) 1,6, illetve 2,6%, víztartalma 12,5,
illetve 13,0% volt. Mindkét fehér bors III. osztályú árunak minősült.
Március közepén beérkezett Bourbon vanília átlagosan 15 cm hosszú és
6 mm széles volt. Víztartalma 34,0%, vanillintartalma (szárazanyagra számítva)
3,4%. A víztartalom kivételével a termék szabványosnak minősült.
R. L. (Budapest)

KÓKUSZRESZELÉK
Ceylonból két tétel kókuszreszelék érkezett. A minták víztartalma 2,2,
illetve 2,6%, zsiradéktartalma (szárazanyagra számítva) 67, illetve 68% volt.
A fehér színű, tisztátalanságtól mentes kókuszreszelék mintáknak érzékszervi
tulajdonságai hibátlanok voltak.
R. L. (Budapest)

152

