
F I G Y E L Ő

NÖVÉNYI TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKEK
,,Bébiétel” néven Nestlé gyártmányú C-vitaminnal dúsított üdítőitalt im

portálnak gyermekek részére. Az üveges készítmény 100 ml narancs, ill. csipke
levet tartalmaz. Szárazanyagtartalma min. 15,0 Ref %, összes savtartalma min. 
30 g/1, C-vitamin tartalma min. 75 mg %, karotintartalma min. 20 mg %. 
A kedvező összetételű, nagy élvezeti értékű termék választékbővítő jellegű.

,,Bébi konzervek” elnevezéssel ugyancsak Nestlé cég gyártmányaiként belül 
műanyag védőréteggel bevont fémlapkával zárt üvegekbe töltött gyümölcs-, 
zöldségpiirék és készételek előmintáit mutatták be. A termékek tiszta súlya 
190-200 g. A gyümölcs- és zöldségpiiréket 3 hónapos, a készételeket 5 hónapos 
kortól ajánlják fogyasztásra.

Az almapüré világosbarna színű, jellegzetes alma zamatéi, nagyon finoman 
áttört, egyenletesen sűrű pép. Szárazanyagtartalma min. 22,0 Ref %.

Az alma banánnal termék színe világosabb, illata és íze almára és banánra 
jellegzetes. A püré zamathatása harmonikus. Szárazanyagtartalma min. 22 
Ref %.

A paraj és a vegyes főzelék nagyon finoman áttört püré. A vegyes főzelék 
fő tömegében sárgarépát és borsót tartalmaz.

A rizses borjúhús színe a készítmény jellegénél sötétebb, igen sűrű állományú. 
A rizs kellően átfőtt, a hús inkább marhára, mint borjúra jellemző zamatéi.

A rizses csirkehús világosbarna színű, jellegzetes csierkehús ízű és illatú, 
finoman áttört, de a kívántnál sűrűbb állagú.

A marhahús főzelékkel készítmény állaga a fentebb ismertetett termékekkel 
azonos, marhahúst, sárgarépát és borsót tartalmazó püré.

A máj főzelékkel vörösbarna színű, főtt májra és sárgarépa főzelékre jellemző 
ízű és illatú pép. A termékek élvezeti értéke megfelelő, minőségi szintjük közel 
azonos a hazai gyártású dobozos bébi ételekével.

,,Cévi” gyümölcsszörp. A kereskedelmi hálózatból vett minták vizsgálati 
eredménye a következő volt: szárazanyagtartalom 66,5 Ref %, összes sav 
citromsavban 9,8 g/kg, hamulúgossági szám 12,0, C-vitamin 139,0 mg %.

Import szamócabefőtt színezéke. Az Egészségügyi Minisztérium véleménye 
alapján a Magyar Szabványügyi Hivatal hozzájárult, hogy Bulgáriából 1968. 
december 31-ig importált, dobozos szamócabefőtt az MSZ 20650 ,,Élelmiszer
színezékek és festékek műszaki előírásai” tárgyú szabványban fel nem sorolt 
Ponceau GR elnevezésű (Colour index 16,290) piros színezékkel kerüljön hazai 
forgalomba.

Burgonyapehely. ,,Maggi Kartoffelpüree in Flocken” elnevezéssel bélelt kar
tondobozba csomagolt burgonyapehely előmintáját mutatták be. A termék 
egyenletesen fehér színű, száraz pelyhek tömege. Tiszta súlya 120 g. 0,20 1 tejjel 
és 2,5 dkg vajjal krémfehér színű, sűrű, egyenletesen krémes állományú, jelleg
zetes, tiszta illatú és ízű burgonyapüré készíthető a doboz tartalmából. Nagy 
élvezeti értékű, magas minőségi szintű termék.

Levesízesítő. ,,Maggi Würfel” elnevezéssel 1,5 cm élhosszúságú, 6 db-onként 
kasírozott alumínium fóliába csomagolt kocka alakú levesízesítő előmintáját 
mutatták be. A kockák tiszta sílya 4 g. Meleg vízben jól oldódnak. A nyert 
folyadék húsleves ízű és illatú, erőteljes nátriumglutamátra jellegzetes és gyen
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gén karamell mellékízzel. Minőségi értéke nagyobb a korábban belföldi forgalom
ban volt, hazai gyártású „Jestor” ételízesítőnél.

Narancsjam. Január hónapban ismét érkezett albán narancsjam a kereske
delembe. Az CKO záráséi üvegek 350 g puhára főtt, 2 —3 cm nagyságú gyümölcs- 
héj darabokat tartalmaznak. A készítmény minőségi értéke a hazai gyártású
II. osztályú gyümölcsjamekével azonos. Jellemzők: tiszta súly min. 340 g, 
szárazanyagtartalom min. 70,0 Ref %. Élvezeti értéke — nem kielégítő, hígabb 
állaga miatt -  csak közepes.

Körtebefőtt. A januárban beérkezett dobozos csomagolású bolgár körte
befőtt tartalmazott eltérő színárnyalatú hámozott körteszeleteket is. Ezért a 
szállítmány egy része csak a minősítés alapjául elfogadott BDSZ 444 — 58 sz. 
bolgár szabvány II. osztályára megállapított minőségi követelményeket elégíti 
ki. Tiszta súly: 850 — 890 g, töltő súly 470—480 g, szárazanyagtartalom min. 
22,0 Ref %.

A bolgár előírás: töltő súly 473 ±1%, szárazanyagtartalom min. 20,0%.
Birsbefőtt. Omnia zárású 5/4-es üvegekben a korábbi évekkel azonos minő

ségű bolgár birsbefőtt érkezett. A tételek közt kedvezőtlen küllemű a bolgár 
„Gyümölcskompót” tárgyú szabvány előírásait ki nem elégítő tételek is elő
fordultak. Ezek felülvizsgálata a bolgár fél megbízása alapján a MERT-el közö
sen folyamatban van. Jellemzők: töltő súly 360-490 g, szárazanyagtartalom 
24—28 Ref %. Előírás: töltő súly 497 ±2%, szárazanyagtartalom min. 23 Ref %.

Őszibarackbefőtt. Január és február hónapokban hámozott és hámozatlan 
üveges és dobozos őszibarackbefőtt érkezett Bulgáriából. A minták részben a bol
gár gyümölcskompót szabvány 1., részben II. osztályú követelményeit elégí
tették ki. A foltos, elbarnult, foszlányos levű, üledékes termékek kerültek az al
sóbb minőségi osztályba.

Szamócabefőtt. 1/1-es, belül lakkozott, fémdobozban több tétel szamóca
befőtt érkezett Lengyelországból. A jó minőségű termékek jellemzői kielégítik 
a vonatkozó lengyel szabvány követelményeit. Töltő súly min. 420 g, száraz
anyagtartalom min. 23 Ref %.

Felezett szilvabefőtt. Február hónapban 1/1-es, belül jól lakkozott fémdobo
zokban, magozott, felezett kékszilvabefőtt érkezett Bulgáriából. A gyümölcshús 
minősége -  érzékszervi tulajdonságok, állomány, felöntőlé, szárazanyagtartama 
stb. — kielégíti a BDSZ 444-58 sz. „Gyümölcskompót” tárgyú bolgár szab
vány I. osztályánál megkövetelt minőségi értékeket. A dobozok felirata, illetve 
a címkén feltüntetett tiszta súly mennyisége eltérő. További félreértésre adhat 
alkalmat, hogy a dobozokra ragasztott magyar nyelvű címke felirata a bolgár 
szabványban megkövetelt s nem a tényleges töltő súlyt tüntette fel. A forgalomba 
hozó intézkedett az új magyar nyelvű címkék nyomásáról.

Előírás: töltő súly min. 420 g, szárazanyagtartalom min. 20,0%.
Fiigejam. Az import albán fügejam minősége azonos a korábbi években 

beérkezett tételekével. A kissé karamelles mellékízű jam tiszta súlya min. 
640 g, szárazanyagtartalma min. 71,0%. Az 1/2-es üvegek CKO zárásúak.

Egresbefőtt. Január hónapban 5/4-es, lakkozott fémlapkával zárt üvegekbe 
töltött egresbefőttet importáltak Lengyelországból. A jó érzékszervi tulajdon
ságokkal rendelkező készítmény töltő súlya min. 510 g, szárazanyagtartalma 
min. 23,0 Ref %.

Hőkezelt uborka. 5/4-es üvegekben hőkezelt uborkát importáltunk Szovjet
unióból. Az ép, egyenes növésű uborkák hossza 5 -1 0  cm. A sós, ecetes felöntőlé 
fűszerként kaprot, borsot, babérlevelet, szőlőlevelet és fokhagymát tartalmaz. 
Az uborkák színe tetszetős zöld, állományuk kemény, ropogós. A felöntőlé 
tiszta, áttetsző, üledékmentes.
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Tiszta súly 980-1020 g, töltő súly 540-640 g, összes savtartalom ecetsav
ban min. 3,2 g/1, konyhasótartalom min. 26,0 g/1.

Töltött káposzta. 1/2-es belül lakkozott fémdobozokba töltött káposztát 
importáltunk Bulgáriából. A beérkezett tételek minősége azonos a korábbi évek
ben importált termékekkel. Töltő súly min. 160 — 200 g.

Mustár. Az NDK gyártmányú mustár 200 g tiszta súlyban műanyag
fedéllel zárt műanyag pohárba van csomagolva. Színe világosbarna, illata, íze 
jellegzetes, csípős tormás zamattal. Az előminta szárazanyagtartalma 19,8%, 
ecetsavban kifejezett összes savtartalma 1,7%, konyhasótartalma 3,7% volt. 
Minőségi értéke azonos a hazai mustáréval.

A csehszlovák mustár minták részben műanyagfedéllel zárt üvegbe, részben 
lakkozott alumínium fóliával, hegesztéssel zárt műanyagtálkákba voltak csoma
golva. Tiszta súlyuk 90-200, illetve 400 g volt. Összes szárazanyagtartalmuk 
21,1—21,8%, ecetsavban kifejezett összes savtartalmuk 1,8 —1,9% volt. A vilá
gosbarna színű, jellegzetes mustár zamatú készítmények minőségi értéke harmo
nikus, kellemes ízhatásuk miatt kevéssel magasabb a hazai termékeknél.

Burgonyakonzerv. 5/4-es üvegben, 550 g-os töltősúllyal, a Paksi Konzerv
gyár készítménye. A használati utasítás szerint — mely az üvegben megtalál
ható -  nem kell főzni, néhány perces forró zsírban történő forgatás után azon
nal fogyasztható.

Gyünölcsszörp. A nagykozári ,,Bogádi Virágzó” Mg Tsz ,,Framboise” el
nevezésű gyümölcsszörpöt gyárt és hoz forgalomba.

A ,,Framboise” minőségi mutatói:
Feketeribizke, málna és szederléből összeállított valódi gyümölcsszörp. 

A 0,45 literes üvegekbe kiszerelt termék töltősúlya: 670 g.
Színe a felhasznált gyümölcsre jellemző. Kellemes, gyümölcsre emlékeztető 

ízű és szagú.
Állománya szörpszerűen sűrűn folyó.
Szárazanyagtartalma: 68,3 ref %.
Összes savtartalma borkősavban: 1,2%.
Ételszínczék: Amarant.
Érzékszervi összpontszám: 98. ízpontszám: 38.

A bemutatott előminta min 
minőségi követelményeit.

őségé kielégíti az MSZ 1831—59 szabvány 

Sz. J.-né (Pécs)

DOHÁNYIPAR

,,Pálma” elnevezéssel a Magyar Dohányipar új füstszűrő nélküli cigaretta 
előmintáját mutatta be. A vizsgált prototípus minőségi jellemzőinek értékei a 
következők voltak: égőképesség 90,5%, víztartalom 14,0%, 1 db cigaretta 
hossza 8,0 cm, 1 db cigaretta súlya 1,2 g. Nagyon egyenlőtlen, kemény vagy 
nagyon laza kitöltésű cigarettákat a minták nem tartalmaztak. Kihullott végű 
volt a cigaretták 3,0%-a. Nagyméretű kocsánytartalom 0,9%. Az új cigaretta 
szakmai szabványra utaló jelzése В 494. 20 db-onként alumínium fóliával bélelt 
serleges tasakban, fcltépőszalaggal ellátott celofánburkolatban kerül forgalomba.
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Román import cigaretták
Romániából importált füstszűrös cigaretták minőségi jellemzői:

S n a g o v L i t o v a l

1 db cigaretta hossza cm-ben:
füstszűrővel .................................................................................... 8,0 8,0
füstszűrő nélkül ........................................................................... 6,1 6,1

1 db cigaretta súlya g-ban:
füstszűrővel .................................................................................... 1,1 1,2
füstszűrő nélkül ........................................................................... 1,0 1,05

Égőképesség ...................................................................................... 100,0% 83,0 %
V íztartalom  ........................................................................................ 10,9% 10,7%

A cigaretták szívási tulajdonságaik alapján tültárolt termékeknek minő
sültek.

Bulgár cigaretták
Az elmúlt negyedévben Bulgáriából importált cigaretták minőségi jellemzői:

Csomagolás

S p o r t
10 db arany

végű hüvelybe 
tö ltö tt cigaretta 

dobozba 
csomagolva

Femina 
20 db arany

végű hüvelybe 
tö ltö tt cigaretta 

dobozba 
csomagolva

Orpheus 
20 db füst

szűrös cigaretta, 
alufóliás bélésű, 
tépőzáras celo
fánnal burkolt 

papírba 
csomagolva

1 db cigaretta hossza, mm-ben ....................
1 db cigaretta hossza, filter nélkül,

136,0 104,0 85,0

mm-ben ............................................................ _ — 70,0
1 db cigaretta súly, g - b a n ............................... 1,75 1,4 1,08

1 db cigaretta súlya, filter nélkül, g-ban . . _ _ 0,94
Égőképesség, %-ban ........................................ 100 100 100

Kocsánytartaiom , %-ban ............................... 0,1 0,1 0,2
Víztartalom, % - b a n .......................................... 12,1 12,7 11,4
Érzékszervi tulajdonságok ............................. a hazai a hazai a hazai

В típusnak В kategó- C típusnak
megfelelő. riába megfelelő.
Minősége a 
„100 éves”- 
nél kevés-

sorolható. Kevéssel
Közel azonos gyengébb

minőségű, a a hazai
sei jobb „100 éves-” 

sei, de an
nál kevésbé 
erős

Savaria
cigarettánál

A ,,Porti filter” elnevezésű albán cigaretta minőségi jellemzőinek értékei:
Csomagolás: 20 db-onként alumínium fóliával bélelt, tépőzáras celofánnal 

burkolt papírba csomagolt. Égőképesség: 100%, víztartalom' 12,8%, kocsány- 
tartalom 0,7%.

1 db cigaretta hossza mm-ben-
filterrel..............................................  70,0
filter nélkül ....................................  60,0
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1 db cigaretta súlya g-ban:
filterrel.............................................. 1,08
filter nélkül ....................................  0,96

A C típusú füstszűrös cigaretta minőségi értéke kevéssel jobb a hazai 
Fecske cigarettánál.

Marokkói import cigaretták

Marokkóból importált cigaretták minőségi jellemzőinek értékei:

S a r a y a
C a s a  S p o r t s  

(kék)
C a s a  S p o r t s  

(piros) M a r q u i s e

1 db cigaretta hossza, 
mm-ben

filterrel ........................ 84 72 72 84
filter n é lk ü l .................. 70 60 60 70

1 db cigaretta súlya, 
g-ban:

filterrel ...................... 1,3 0,85 0,85 1,2
filter n é lk ü l ................ 1,2 0,70 0,70 1,1

Égőképesség, %-ban . . . . 100 100 100 100
Érzékszervi tulajdonságok a hazai a hazai D típusú, a a Savadéval

C típusnak D típusnak Lottónál közel
megfelelő, megfelelő, erősebb azonos
mentolos a Lottónál keserűbb minőségű
zam atú erősebb és 

keserűbb
és nagyon 
csípős

cigaretta

S a f y C r i s t a l R n t a l  e l  K h a d r a

1 db cigaretta, mm-ben
f il te r re l ..............................................................
filter nélkül .....................................................

1 db cigaretta súlya, g-ban
f il te r re l ..............................................................
filter nélkül ................................................ '. .

Égőképesség, %-ban ........................................
Érzékszervi tulajdonságok .............................

83
69

1,22 
1,06 

100 
Lottóval 

azonos 
minőségű 
D típusú

84
70

1,24 
1,10 

100 
Lottóval 

azonos 
minőségű 
D típusú

6 9
58

0,96
0,84

100
D típusú, 

a Lottónál 
gyengébb 
minőségű

TEJIPARI TERMÉKEK

Tejkonzervek

Jugoszláviából „Mlijeko” elnevezéssel jól lakkozott dobozban, sűrített, nem 
cukrozott tej előmintáját mutatták be. A 10 cm magas és 7 cm átmérőjű doboz 
teljes szélességben színesnyomású papírral övezve. A sűrített tej színe sötét-
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sárga, állománya hígan folyó, szaga és íze jellegzetes, de erősen főtt mellékízű. 
Szárazanyagtartalma min. 7,2%, tiszta súlya min. 400 g. A készítmény minő
ségi szintje alacsonyabb, a korábban forgalomban volt szovjet cukrozott sűrí
tett tejkonzervnél.

Svájcból Nestlé gyártmányú csavaros műanyagkupakkal zárt, belül jól lak
kozott, kívül litografált, fémtubusba töltött cukrozott, sűrített tej előmintáját 
mutatták be. A tubus 175 g sűrített tejet tartalmaz. A tubusok tetszetősen 
nyomott kartondobozba vannak csomagolva. Szárazanyagtartalma min. 74%, 
zsírtartalma min. 8,8%, szaharóztartalma max. 44,0%. A tetszetős, korszerű 
csomagolású termék minőségi szintje azonos a korábban importált szovjet és 
csehszlovák cukrozott, sűrített tejével.

Csehszlovákiából sűrített, nem édesített teljes tej előmintáját mutatták be. 
A jól lakkozott fémdobozba töltött sűrített tej színe világossárga, állománya 
higan folyó. Szaga, íze sűrített tejre jellemző, enyhén főtt mellékízzel. Víztartal
ma max. 74,0%, zsírtartalma min. 4,7%, tiszta súlya min. 300 g. Megfelelő 
élvezeti értékű készítmény.

Azonos csomagolásban mutatták be a cukrozott sűrített kakaóitalt. Színe 
sötét kakaóbarna, állománya sűrűn folyó, enyhén homokos-laktóz kiválás. íze 
édeskés, erőteljes kakaó zamattal. Víztartalma max. 30,0%, zsírtartalma min. 
8,0%, szaharóztartalma max. 40,0%. Az MSZ 12257 szerint elkészített fogyasz
tásra kész ital — 1 súlyrész sűrített kakaóital, 2 súlyrész víz — üledéke 7 ml 
volt. A készítmény tiszta súlya min. 380 g.

Tejporok, uzsonnaital porok

Hollandiából ,,Lita” elnevezéssel 12 cm magas, 10 cm átmérőjű, betolós 
fedelű, belül jól lakkozott, kívül feliratos címkével, teljes egészében átragasztott 
fémdobozba töltött kakaót, sovány tejport, szaharózt és stabilizáló anyagokat 
tartalmazó uzsonnaital por előmintáját mutatták be.

Víztartalma max. 3,5%, zsírtartalma min. 1,5%, tejcukortartalma min. 
25,0%, szaharóztartalma max. 38,0%. Az MSZ 12257 szerint elkészített, fogyasz
tásra kész ital — 17,5 g Lita, 82,5 g víz — kellemes teljes kakaós zamatú, üle
déke, 3 ml. Megfelelő élvezeti értékű termék.

NDK-ból több színnyomású, zsírálló papírral bélelt, kívül celofánba bur
kolt, kartondobozba töltött, zsíros tejpor előmintáját mutatták be.

A krémszínű, száraz, finom porszerű anyag víztartalma max. 4,5%, zsír- 
tartalma min. 24,0%, szárazanyag zsírtartalma min. 25,0%, oldhatósága 98,0%. 
A vízzel készített ital enyhén pásztor ízű. A termék minőségi jellemzői még 
kielégítik az MSZ 3726 követelményeit.

Csehszlovákiából polietilén zacskóba töltött, celofánba burkolt, több szín
nyomású kartondobozba csomagolt zsíros tejpor előmintáját mutatták be. 
A csontfehér színű, száraz, finom por víztartalma max. 5,0%, zsírtartalma min. 
27,0%, oldhatósága 94,0%.

Az azonos módon csomagolt félzsíros tejpor víztartalma max. 6,5%, zsír- 
tartalma min. 13,2%, oldhatósága 99,0%.

Csecsemők részére kívánják forgalomba hozni a Feminar elnevezésű, jól 
lakkozott fémdobozba töltött szója őrleménnyel és ásványi sókkal dúsított 
tejport. A termék víztartalma max. 2,5%, tejcukortartalma min. 50,0%. Oldha
tósága min. 96,0%.
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ÉDESIPAR

Új gyártmányok

Béni csokoládés darabáru. 30x30x15 mm nagyságú étcsokoládéval egyen
letes vastagon, folt- és hézagmentesen bevont kókusz-marcipán. A csokoládés 
bevonat fényes, sziirküléstől mentes, jellegzetes csokoládé zamatú. A korpusz 
erőteljes kókusz ízű és illatú, enyhe rumos zamattal. Állaga megfelelően egy- 
neműsített, hengerelt tésztára jellegzetes. Az új termék minőségi jellemzői: 
érzékszervi pontszám min. 90, csokoládéhányad min. 27,10%, a korpusz zsír- 
tartalma min. 13,0%, összes cukortartalma szaharózban max. 70,0%.

A Béni csokoládés darabáru minősége jó, élvezeti értéke nagy, választék
bővítő készítmény.

Duó töltött keksz. 60 mm átmérőjű, 4 mm vastag, két korongalakú keksz
darab különböző ízesítő, világos, illetve sötétebb barna színű zsírkrémmel töltve. 
A keksz citromos, vaníliás ízű, állaga kissé morzsalékos. A töltelék kakaós, 
rumos, illetve vaníliás ízesítésű, jól habosított, szájban könnyen olvadó. Az új 
termék minőségi jellemzői: érzékszervi pontszám min. 90, darabszám min. 32%, 
összes cukortartalom szaharózban max. 50,0%. A keksztészta zsírtartalma min. 
10,0%, víztartalma max. 8,0%.

A Duó töltött keksz jó minőségű, megfelelő élvezeti értékű, választékbővítő 
készítmény.

Srác kakaós nugátos szelet. 80x25x8 mm nagyságú, kakaóval dúsított 
s eszenciával zamatosított zsírkrémes szelet, alsó és felső lapján csokoládés 
bevonóanyaggal bevonva. A bevonat fényes, szürküléstől mentes. A nugátos 
korpusz állaga kissé grízes, erőteljes kakaós ízű, rumos-narancsos zamattal. 
Az új termék minőségi jellemzői: érzékszervi pontszám min. 90, tiszta súly min. 
19,6 g, a csokoládés bevonóanyag mennyisége min. 16,0%, a korpusz zsiradék
tartalma min. 30,0%, cukortartalma szaharózban max. 51,0%. A Srác kakaós 
nugátos szelet minősége megfelelő, élvezeti értéke közel azonos az Űttörővasút 
nugátos szeletével.

Uzsonnakeksz. 50x45x5 mm nagyságú, szögletes alakú, sárgásbarna 
színű, égett felületrészektől és töréstől mentes keksz. Állaga a félkemény angol 
kekszekre jellegzetes. íze édeskés, kellemes vaníliás' tejszínes zamattal. Az új 
termék minőségi jellemzői: érzékszervi pontszáma min. 90, darabszáma min. 
180 db/kg, víztartalma max. 6,5%, zsírtartalma min. 11,5%, cukortartalma 
szaharózban max. 22,0%.

Az Uzsonnakeksz minősége megfelelő, élvezeti értéke közel azonos a Győri 
Keksz és Ostyagyár minőségi kekszével, választékbővítő készítmény.

Síp cukorka elnevezéssel az Édesipari Ktsz keménycukorkából készített, 
rövid fanyéllel ellátott sipot hoz forgalomba. A síp hossza 45 mm., citrom-, 
narancssárga és piros színben készül. Ízesítése a színezésre utaló citrom, narancs, 
ill. málnaízű. A termék jellemzői: tiszta súly 12 g, savtartalom borkősavban 
min. 0,95%, keményítőszörp hányad min. 19,5%. A cukorkasípok celofánba 
vannak burkolva. Választékbővítő jellegű készítmény.

Csomagolt desszertek jelölése
A Magyar Édesipar és a kereskedelem megállapodott abban, hogy a csoma

golt desszertek közül melyeket tekintik díszdobozoknak s melyeket fogyasztói 
előrecsomagolt termékeknek. A díszdobozokon a lejárt időt keletbélyegzéssel, 
a fogyasztói előrecsomagolt termékeknél a gyártás idejét rejtjelzéssel tüntetik 
fel.
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A nagykereskedelmi vállalatok a fogyasztók megbízhatóbb tájékoztatása 
vagy egyéb célból kérhetik, hogy a fogyasztói előrecsomagolt termékek csoport
jába sorolt készítményeken is tüntessék fel a jótállási idő lejártát keletbélyegző
vel. A kérésnek a gyáregységek eleget kell, hogy tegyenek.

Díszdoboz

Budapest Csokoládégyár

1. Románc 19 dkg
2. Randevú 34,1 dkg
3. Opera 34 dkg
4. Bohém, rumos 32 dkg
5. Bohém, kávés 32 dkg
6. Bohém, nar. 32 dkg
7. Bohém, diós 32 dkg
8. 100 éves
9. London 33 dkg

10. Mogyorós desszert 16 dkg
11. Meggyes desszert 27 dkg
12. Kakaószüret

D u n a  C sokoládégyár

1. Amorella 52 dkg
2. Extra barna 25 dkg
3. Extra brna 50 dkg
4. Extra barna 1 kg
5. Százszorszép 25 dkg
6. Százszorszép 50 dkg
7. Százszorszép 1 kg
8. Desszert 1. 12 dkg
9. Desszert II. 24 dkg

10. Desszert 111. 34 dkg
11. L’amour 20 dkg
12. L’amour 50 dkg
13. Aranymadár 50 dkg
14. Royal 25 dkg
15. Bonbon 20 dkg
16. Cocktail 17 dkg
17. Piroska 40 dkg
18. Délibáb 20 dkg
19. Szeszes málna 15 dkg
20. Szőlőfürt 32 dkg
21. Sláger 30 dkg
22. Luxus 60 dkg
23. Szőlőfürt tálon 64 dkg
24. Szerenád 20 dkg
25. Szerenád tej 26 dkg
26. Márott zseléív 25 dkg
27. Krém'megy 17 dkg

Fogyasztói. Előrecsomagolt

1. Meggyes desszert 12 dkg
2. Ananász zselé 25 dkg
3. Gyümölcs zselé 50 dkg
4. Gyümölcs kocsonya 30 dkg
5. Bohém rum. 10 dkg
6. Bohém, kávés 10 dkg
7. Bohém, diós 10 dkg
8. Bohém, nar. 10 dkg
9. Konyakmeggy cavemil 10 dkg

10. Konyakmeggy cavemil 10 dkg

1. Macskanyelv, ét. 10 dkg
2. Macskanyelv, ét. 14,5 dkg
3. Pasztilla, ét. 10 dkg
4. Pasztilla, ét. 14,5 dkg
5. Napolitain 10 dkg
6. Napolitain, ét. 14,5 dkg
7. Koffi tégla 1/10 dkg
8. Koffi tégla 14,5 dkg
9. Éva, ét. 14,5 dkg

10. Márott zseléív 16 dkg
11. Macskanyelv, tej 10 dkg
12. Macskanyelv, tej 14,5 dkg
13. Pasztilla, tej 10 dkg
14. Pasztilla, tej 14,5 dkg
15. Napolitain, tej 10 dkg
16. Napolitain tej 14,5 dkg
17. Éva tej 14,5 dkg
18. Mentholos pasztilla 22 dkg
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Díszdoboz Fogyasztói. Előrecsomagolt

Csemege Édesipari Gyár
1. Konyakmeggy 25 dkg
2. Brüsszeli 45,5 dkg
3. Szőlőfürt 20 dkg
4. Szeszes málna 15 dkg
5. Muskotály 25 dkg
6. Zenélő doboz 30 dkg

Szerencsi  Csokoládégyár

1. Aranybonbon 25 dkg
2. Aranybonbon 50 dkg
3. Tokaji kulacs 12,5 dkg
4. Színes lev.-lap. 15 dkg
5. Háromféle nyith. 50 dkg
6. Keringő 12,5 dkg
7. Keringő 25 dkg
8. Gourmand 50 dkg
9. Gourmand 25 dkg

10. Tánc cocktail 25 dkg
11. Mandulavirág 15 dkg
12. Császárkörte 12 dkg
13. Fantázia 41,5 dkg
14. Édes anyának 15 dkg
15. Borzas Kata 11 dkg
16. Panoráma 15 dkg
17. Losch gépi desszertek
18. Rumpraliné 15 dkg
19. Borosbonbon 10 dkg

1. Meggyes pasztilla 20 dkg
2. Kakaós pasztilla 20 dkg
3. Kapuciner pasztilla 20 dkg
4. Rumos cseresznye 10 dkg
5. Muskotály 10 dkg
6. Konyakmeggy 10 dkg

1. mese 12 dkg
2. Művész 12 dkg
3. Mexikén 9 dkg
4. Gyermekfejes doboz 1/5
5. Konyakmeggy 1/10

R. L. (Budapest)

Cukorka

Egyes kisiparosok által forgalomba hozott cukorkaféleségek (pl. nyalóka), 
a tetszetősség növelése érdekében sárga celofánpapírba csomagolva kerülnek 
forgalomba. Megállapítottuk, hogy a sárga celofánpapír festékanyaga metanil- 
sárga (viktóriasárga) anilinfesték. Vízzel a papírról könnyen leoldódik. Enyhe 
nedvesség esetén is az élelmiszert clszínezi, a festék az élelmiszerre tapad. Ez 
a festék az engedélyezett élelmiszer színezékek között nem szerepel, mérgező
anyag.

V. /. (Pécs)

Keleti csemege

A nagykozári „Bogádi Virágzó” Mg Tsz „Mókuska” elnevezésű keleti 
csemegét gyárt és hoz forgalomba.

A „Mókuska” keleti csemege minőségi mutatói:
Nettósúly: 20 g, darabonként celofánba hajtogatva.
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Külső: 100x30x5 mm méretű, lapos, karamellbarna cukoranyagba helye
zett vagdalt dióbél. Állaga tömör, szobahőfokon gyengén ragadós tapintású, 
ridegen törő. Pörkölt dióra emlékeztető ízű és szagú. Érzékszervi összpontszám: 
05.

ízpontszám: 46.
Diótartalom: 23,5%.
Víztartalom: 2,5%. Sz. J. (Pécs)
Kakaópor. A kakaópor szabványt diszpozitív szabványnak minősítették. 

Az ipar és kereskedelem a szemcseméretre vonatkozó előírást törölte (,,a 0,20sz. 
szitán legalább 95%-ban, a 0,32 sz. szitán maradék nélkül hulljon át”), csupán 
a szemcsék lebegőképességének ellenőrzésére szolgáló úgynevezett „ital szusz
penzió tartósságára” vonatkozó kikötést hagyták érvényben. Az MSZ 9434 
szerint a tejjel elkészített italoknál 10 perc alatt legfeljebb 25 ml üledék kép
ződhet. Pusztán ennek a kikötésnek meghagyása annál is inkább is helytelen, 
mert a nagyobb szemcseméretű szemek térfogata is kisebb, mintha súlyban 
ugyanaz a mennyiség őrlemény volna. Ennek a követelménynek minden kakaópor 
megfelel, mert olyan durva hibát nem követnek el, hogy az ital ivása közben is 
kellemetlen hatású „zacc” a 25 ml-t meghaladja. A durva szemcséket általában 
a kakaó őrlése közben a gép egyik alkatrészének (a „stift”-nek) kopása okozza, 
ennek kicserélésével el lehet hárítani ezt a hibát.

Cs. E. (Budapest)

HÚSIPAR

Jugoszláv ringli
Az utóbbi időben a jugoszláv import ringlivel kapcsolatban több kifogás 

merült fel: a vizsgált készítmények közül jónéhány csökkent élvezeti értékű 
(íz- és szaghibás), vagy egyenesen fogyaszthatatlan volt.

A hiba feltehetően gyári eredetű, de a helyzetet még súlyosbítja, hogy a 
készítmény félkonzerv, következésképp csak hűtött térben tárolható, s ezt — 
bár a dobozon jelölve van — a fogyasztó, s sok esetben maga a kereskedelem 
sem veszi figyelembe. Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy az import ringlik 
a hazai gyártású ,,ajókagyűrű”-vel ellentétben félkonzervek, s így hűtőszekrény
ben tárolandók!

И. Z.-né (Budapest)
Étkezési tepertő

Az étkezési tepertő minőségével az ipar nagyon is elégedett, a fogyasztó 
kevésbé.

Általában felaprózottságát, halvány színét és nem eléggé kisütött voltát 
kifogásolják. A kifogásoknak legtöbbször helyt kell adnunk.

A tepertő bár általában még szabványos, de nem jó minőségű.
A szabvány viszont régi, korszerűtlen, átdolgozását javasoltuk.

H. Z.-né (Budapest)
Hurkafélék

A különböző termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és magánkisiparo
sok hurkakészítményei nagyon változó minőségűek.

Általában azonban nem jobbak, sőt inkább gyengébbek az állami ipar ké
szítményeinél.

H. Z.-né (Budapest)
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Baltyk lengyel halkonzerv

Barna, fekete, fehér színes nyomású papírszalaggal ellátott gömbölyű 
dobozban, melyben kissé füstölt 5 - 6  darab tisztított tőkehal törzs található. 
A halhús a gyenge füstöléstől enyhén sárgás színű és kissé száraz. A hal bőre 
ugyancsak a füstöléstől megkeményedett és így a hústól könnyen elválasztható. 
Az olaj enyhén fűszerezett, kellemes ízű. Nettó súly 310-g.

V. Z. (Budapest)

Román makrella

140 g töltősúlyú, club doboz, kék kartondobozba csomagolva, 3 —4 db eny
hén füstölt makrella hal tartalommal. A halhús igen ízletes, rugalmas állományú. 
A babérlevéllel, egész borssal fűszerezett, kellemesen sózott olaj jó ízhatást ad a 
haltörzseknek.

V. Z. (Budapest)

Lengyel sprotni

150 g töltősúlyú, gömbölyű dobozban, melyen aranyszínű fekete nyomásos 
papírszalag van. A doboz tartalma erősen füstölt, 8 -1 0  db apró hal jól ízesített 
olajban.

V. Z. (Budapest)

Román makrella pikánt

Sárgapiros nyomásos papírszalaggal ellátott kerek dobozban, 140 g töltő
súllyal, 3 db makrella haltörzs paprikával színezett bőséges olajban.

Kissé száraz, puha állományú halhús, mely az ízesített olajtól kellemes íz
hatású.

V. Z. (Budapest)

ÍZESÍTŐK, ÉLVEZETI SZEREK

Kamilletta

Vízben oldható, tablettázott kamilla tea. Arany fóliával bevont, zöld mű
anyag dugóval ellátott, műanyag flakonban 20 db tabletta.

Igen ízléses megjelenésű forma.
Gyártja a HUNGARODROG.
A tablatták felhasználása gyors és kényelmes. Egy tablettából 40-60°-os 

vízzel 1 — 1,5 dl tea készíthető. Hatása azonos a hagyományos teáéval.
V. Z. (Budapest)

Corvital

Enzimes eljárással előállított étkezési szőlőcukor (dextrose). Szárazanyag
ban 98% szőlőcukrot és 0,2% szaharint tartalmaz. Gyártja a Szeszipari Országos 
Vállalat.

V. Z. (Budapest)
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Pirosarany ételízesítő
A Kecskemét és Vidéke Körzeti Fmsz terméke, 1/10-es tubusos kiszerelés

ben, csípős és csemege ízesítésben. A tubus grafikája igen ízléses és az áru jelle
gének megfelelő. Különleges gyártási módja biztosítja a friss paprika ízét és 
színét, valamint a magas C-vitamin tartalmat. Felhasználható: pörkölt, halászlé, 
hidegsült és szendvics készítéséhez.

V. Z. (Budapest)
Teaital

A vendéglátóüzemekben kiszolgáltatott teaitalok minősége javult, ami azzal 
függ össze, hogy idén az üzemek nagyrésze rátért az előrecsomagolt garzon-tea 
felhasználására.

G. I. E. (Budapest)

SÜTŐ- ÉS TÉSZTAIPAR
Kenyér

A kenyérminták kifogásolási százaléka a FÖVEGY vizsgálatai szerint 1968. 
IV. negyedévben, az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva nőtt. A minőség 
még egy héten belül sem állandó; a hét első négy napján sokkal jobb, mint 
pénteken és szombaton, vagy ünnep előtti napon. A rosszabb minőségű pénteki 
és szombati kenyér oka a nagytömegben történő előregyártás a szombati nagyobb 
vásárlás miatt. A vizsgált kenyérminták közül a kifogásolható, fogyaszthatatlan 
kenyereken kívül több, mint 20%-ának az érzékszervi összpontszáma csak 75 
és 80 közé esett, ami azt jelenti, hogy ötödrészük még éppen csak fogyaszthat
nak volt minősíthető, de jó-minőségűnek semmiképpen sem volt mondható. 
Ezzel szemben a 100-as érzékszervi összpontszámot (a kifogástalan érzékszervi 
tulajdonságokkal bíró kenyérpontszámot) csupán a vizsgált minták 10%-a 
érte el.

Az üzemben mintázott kenyerek.......................  23,0%-a
A szaküzletben mintázott kenyerek .................  18,6%-a
A vegyesüzletben mintázott kenyerek .............  3,7%-a

volt 100-as érzékszervi összpontszámú.
Fentiek alapján látható, hogy milyen rendkívül nagy minőségromláson 

megy keresztül a kenyér a szállítás folyamán, míg a vegyesüzletbe kerül.
Szaküzletből származó kenyérmintáink közül egy sem esett kifogás alá és 

a 100-as érzékszervi összpontszámú termékek százalékos aránya igen közel áll 
az üzemi mintákhoz. Feltehetően a sütőipar a saját üzleteibe válogatott minő
ségű termékeket juttat. Ezért célszerű különösen a sütőüzemek mellett levő 
szaküzletek számának növelése.

Megjegyzés: az összes kifogásolt kenyérmintát gyengénsiilt bélzet miatt 
kellett kifogásolni.

Péksütemény
Zsíros tésztából készült péksütemény mintákat a szokásos zsírhiány és súly

hiány mellett, mintegy 26%-ban töltelékhiány miatt is kifogásolni kellett.
A sütőmunkások szerint a hivatalos anyagnormák engedélyeznek igen kevés 

tölteléket. Megnéztük a túróstáskába engedélyeit túró mennyiséget, a búr
kiflibe engedélyezett mák-mennyiséget és a pozsonyi kiflibe engedélyezett mák-, 
illetve dió-töltelék mennyiséget és megállapítottuk, hogy ezek a töltelékmennyi
ségek elég jelentősek. Nem fedi tehát a valóságot az az állítás, hogy ezek a 
mennyiségek sütés közben „eltűnnek”. Az általunk kifogásolt túróstáska, búr
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kifli, pozsonyi-kifli minták (5 -5  db) egyikében sem volt nyomoknál több 
töltelék.

Olyan esetben, amikor 5 minta közül egy mintában sem volt töltelék 
(vagy legfeljebb 2 - 3  gombostűfej nagyságú túró-rögöcske, illetve máktöltelék 
stb.), nem lehet gyártási egyenlőtlenségre sem hivatkozni. Ezeket a töltelékes 
finomáru-féléket kivétel nélkül kézi munkával készítik, minden darabot kézbe 
vesznek és látják, hogy van-e benne töltelék, vagy nincs. A töltelékhiányos 
termék esetében legfeljebb egy kérdés lehet vitás: a hiányosságért felelős személy 
kérdése.

Meg kell jegyeznünk, hogy a vendéglátóipar által készített hasonló finom
áruféleségeket (túróstáska, búrkifli, pozsonyi-kifli stb.) kivétel nélkül sokkal 
jobb minőségűnek találtuk, ennek oka elsősorban a töltelék mennyisége és minő
sége volt.

Sütőipari szabványok
Rendkívül gondos előkészületek után fog a Magyar Szabványügyi Hivatal 

szakbizottsága a sütőipari termékek vizsgálatára szolgáló zsírvizsgálati módszer 
kiválasztásához. A kiválasztott módszer elfogadásának határideje 1969. március 
31., ugyanis eddig az időpontig érvényes a sütőipar számára a szabványfelmentés 
a zsírtartalom vonatkozásban ( + 10 rel. % eltérés engedélyeit a jelenleg érvény
ben levő szabványértéktől). Az előkészítő kémiai vizsgálatokban résztvesz:

Baranyamegyei Minőségvizsgáló Intézet.
Borsodmegyei Minőségvizsgáló Intézet.
Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Élelmiszerkémiai Tanszék.
Fővárosi Sütőipari Vállalat Minőségellenőrző Osztálya.
Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet.
Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet.
Sütőipari Kutató Intézet.
A javasolt új módszerrel végzett vizsgálatok eredménye alapján történik 

majd a Sütőipari termékek szabványban rögzített minimális zsírtartalom érté
kek esetleges módosítása is.

A kenyérszabvány elkészítésének határideje 1969. június 30.
A kenyérszabvány előtt még az új gabona szabványnak, liszt szabványnak 

és élesztő szabványnak is el kell készülnie, mert a sütőipar vezetői szerint ezek 
nélkül nem lehet szabványos kenyér gyártásra vállalkozni.

Száraztészta
A FŐVEGY által vizsgált száraztészta mintáknak csaknem a fele a szövetke

zetek illetve a magánosok által kézi erővel készített tésztaminta volt. A vizsgálat 
tojástartalomra és érzékszervi tulajdonságokra (főzés utáni szag, íz) vonatkozott. 
Ezek a kézierővel készített tésztafélék igen drágák, ezért célszerű volna a szab
ványban a törmelékességre és főzési tulajdonságokra vonatkozó előírásokat a 
nem iparilag előállított tésztafélékra is kiterjeszteni, mert sok esetben törmelé
ket tartalmaznak és főzés közben meg nem engedett mértékben aprózódnak.

E tésztaféléknél alkalmazott gépírásos címkéken több esetben még a tojás- 
tartalmat sem tüntették fel, az ilyen eseteket természetesen az ellenőrzés lehe
tőségének meghiúsításaként kell felfogni. Tizenkét év után először ismét elő
fordult festett tésztaminta is. A hibát azzal is tetézték, hogy a festék nem volt 
engedélyezett ételfesték.

A Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet és a KÖJÁL Élelmiszer- 
bakteriológiai Laboratóriumának közös mintavétele alkalmával vett a Fővárosi 
Sütőipari Vállalat tésztaüzeméből és a Tésztagyár IX. telepéről származó 
tésztaminták vizsgálatának eredményei víztartalom, tojástartalom, törmelékcs-

62



ség, főzési tulajdonság szempontjából kielégítették a szabvány követelményeit, 
azonban mindkét gyártótól származó minták jelentékeny része staphylococcus 
aureusszal való fertőzöttsége miatt bakteriológiai tisztaság szempontjából ki
fogás alá esnek. (A higiénés határérték stephylococcus auréusra 1000/g.) A kifogás 
tárgyát a két hónapot meg nem haladó gyártási idejű tészták képezték. A vizs
gálatok eredménye azt mutatta, hogy állás közben a styphylococcus száma 
csökken.

IMPORT SZÁRAZTÉSZTÁK
A Jugoszláviából folyamatosan érkező száraztészták forrásból számított 

főzési ideje a következő:
Apró gége (Roscici) ............................................  17-18 perc
Rövid cső (Makarone rebraste) .........................  10-12 perc
Kiskagyló (Skaljke male) ................................... 17 — 18 perc
Szarvacska (Grkljancici) ....................................  12 — 13 perc
Orsó (Spirálé) ...................................................... 14 — 16 perc
Cérnametélt (Fidelina) ......................................  3 — 4 perc
Csavartmetélt (Matasa, Matasina).....................  8 -1 0  perc

A tésztakészítmények víztartalma a megengedett 13,0% alatt van. A talált 
értékek 9,8 — 10,6% közt mozogtak. A két tojásos termékek egyéb jellemzői:

Cérnatészta: Átmérő 0,8 mm, törmeléktartalom 4,0%, savfok 1,8, duzzadó
képesség: súlya főzés után, több mint kétszerese az eredetinek.

Szarvacska: Külső átmérő: 7 mm, falvastagság 1 mm, törmeléktartalom 
0,2%, savfok 1,9.

Rövid csőtészta: Külső átmérő 7 mm, falvastagság 1 mm, törmeléktartalom 
0,1%, savfok 1,9.

Orsótésita: Törmeléktartalom 1,9%, savfok 1,9. A jugoszláv tésztakészítmé
nyek minőségi követelménye kielégíti az MSZ 11919 — 65 követelményeit.

Csehszlovákiából importált tésztakészítmények minőségi jellemzői:

A  p r ó  g é g e V á g o t t  m e t é l t

Hossz, mm-ben .................................................................................. jellegének
megfelelő

jellegének
megfelelő

Szélesség, mm-ben ........................................................................... jellegének
megfelelő

3,5

Vastagság, mm-ben ......................................................................... jellegének
megfelelő

1,1

Törm eléktartalom , %-ban ............................................................ 0,8 3,5
Felület .................................................................................................. sima sima
Szerkezet ............................................................................................. á ttetsző áttetsző
Szín ........................................................................................................ sárga sárga
V íztartalom , %-ban ......................................................................... 10,3 10,2
Savfok .................................................................................................. 2 2
Főzési idő, percben ......................................................................... 14 12
Duzzadóképesség .............................................................................. a készítmények súlya főzés 

után több, m int kétszerese
az eredetinek

Főzési tulajdonságok ....................................................................... megfelelőek
T ojástartalom , d b /k g ....................................................................... 3 3

A csehszlovák száraztészták minősége az MSZ 11919 — 65 I. osztályára 
megállapított követelményeket elégíti ki.
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Cukrászati puhaárú

Cukrászati puhaáru-félékre nincs szabvány, ezért ha nem is jellemző módon, 
de mégis előfordul, hogy különböző termelők az egyes készítményeken mást 
és mást értenek. Ilyen például a puncstorta. A közismert puncstortának a piskóta 
tészta egyik belső részét rumba áztatják, ezzel szemben több esetben tapasztal
tuk, hogy romlott befőtt-lébe áztatták rum helyett.

Gyakori hiányosság az is, hogy a tésztarészek sütésére használt edényzetet 
(tortaformát ,,pléhet”) nem tisztítják elég gyakran és így a torta alsó felülete, 
vagy az egyes tésztarétegek felülete undorító égett, avas-zsiradék ízű, esetleg 
foltokban barna színű, vagy teljes egészében ragacsos, sötétebb bevonatú.

Cs. E. (Budapest)

HÁZTARTÁSVEGYIPARI 
ÉS KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK

A Camea bőrápoló krémek összetétele jó és e szempontból a vizsgált krémek 
ellen nem is merül fel kifogás. Az utóbbi időben azonban rendre zárolni kellett 
a kereskedelemben talált készleteket, mert nagy mértékben jelentkezett a kré
mek felületén a szürke penész. Ennek az oka az, hogy a penész számára táptalajt 
jelentő krém konzerválása nem megfelelő, a többi krémmel évek óta nem volt 
annyi ilyen panasz, mint e krémből egyedül. Érdemes lenne pedig megfelelő 
konzerváló szerrel ezt a problémát rendezni, mert a krém jó, s kár a nevet 
lerontani.

A Camea rúzsok minősége megfelel a jelenlegi külföldi minőségi szintnek, de 
a rúzsbetét minősége önmagában nem minden. A vizsgált mintáknak sok eset
ben látható a rúzs felületén a lángolás nyoma, amivel a rúzsfelületet lehet 
fénylővé tenni, de helytelenül végzett lángolástól a rúzs kormos lesz. Hiba az is, 
ha a rúzs felülete tele van apró idegen szemcsékkel, mert ez felsértheti használat
kor az ajkat.

Tisztító szerek. A cipőkrémek vizsgálata azt igazolja, hogy át kellene már 
térnie az iparnak az eddigi cipőkrémesdoboz-zárószerkezetről egy másik féle
ségre, amelyik jól és könnyen nyithatóvá teszi a dobozokat. Az ellenőrzés szerint 
ugyanis még mindig elég nagyszámú doboz található az ellenőrzött tételekből 
vett mintadarabok között, amely egyáltalán nem, vagy csak igen nehezen nyit
ható ki a nyitószerkezettel. Ebben a dobozok túlságosan szoros illesztése is ludas 
az oldószer elpárolgásának a megakadályozása érdekében. Ez önmagában helyes, 
ha a nyitószerkezet nyithatóvá teszi a készítményt.

L. B. (Budapest)
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