
A száraztészták csomagolásánál a csomagolóanyag kiválasztás szempontja: 
a külső' levegő relatív páratartalmának változásától megóvni a tésztát. A jelen
legi különleges minőségű celofán elsősorban ezt a célt szolgálja, így az esetleges 
tűlnedvesedést, illetve az azt követő penészedést, befülledést a csomagolóanyag 
megakadályozza. Egyidejűleg a vásárló meggyőződhet a tészta külemi tulajdon
ságairól.

Az MSz 11919/2 — 72. kézi készítésű tésztaszabvány lényegileg ipari termék
nek minősíti a ,,házi” tésztát, mivel előírt üzemi körülmények között gyártják 
és kereskedelmi forgalomban kerül értékesítésre.

Az új szabvány a kézi készítésű tésztákra osztálybasorolást nem ír elő, mégis 
az állandó és jóminőségű, legalább 80 összpontszámot meghaladó házi tészták 
esetében célszerű volna például minőségi termék megjelölése, amely a fogyasztók 
bizalmát mindenképpen növelné.

Az eddig végzett vizsgálatok az új tésztaszabvány jogosultságát teljes mér
tékben igazolják. Különösen nagy segítséget jelent a tészta küllemi, érzékszervi 
bírálatánál, mivel mind a mérettűrések, mind a küllemi tulajdonságok egyértel
műbb elbírálását lehetővé teszi.
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2 0  é v e s  a  „ S z e s z i p a r ”

A Szeszipari Vállalatok Trösztje, valamint a Magyar Élelmiszeripari Tudo
mányos Egyesület Szeszipari Szakosztálya 1973. május 25-én ankétot rendezett a 
„Szeszipar” c. folyóirat megjelenésének 20. évfordulója alkalmából.

Az ankétot Gyimesi János, a Szeszipari Vállalatok Trösztje vezérigazgatója 
nyitotta meg, majd Szabó Gyula, a Szeszipari Szakosztály titkára számolt be a 
folyóirat 20 évéről. Varga józsef szerkesztő a lap jelenét és jövő célkitűzéseit 
ismertette.

Az ankét résztvevői közül Német Gyula, a Budapesti Szeszipari Vállalat főmér
nöke, Vajda Gyula, a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat igazgatóhelyettese, Szij- 
jártó Gyula, a Győri Szeszipari Vállalat főmérnöke, Hegedűs Ferenc, a Kisvárdai 
Szeszipari Vállalat igazgatója és Szép Ivánné, a Szeszipari Kutató Intézet osztály- 
vezetője, Tóth-Zsiga István a MÉTE ügyvezető titkára és Keller Miklós, a „Szesz
ipar” régebbi szerkesztője szólt hozzá kiemelve a szakfolyóirat fontos szerepét, 
melyben a tudomány és gyakorlati élet a gazdaságosság szoros összekapcsolásá
val az olvasótábor legkülönbözőbb rétegeinek elismerését is kivívta.

Értékes társ-lapunknak további eredményes, jó munkát kíván az Élelmiszer
vizsgálati Közlemények.
Budapest, 1973. július hó
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