
SZAKMAI, SZEMÉLYI HÍREK

1975. január 13. 

1975. január 16.

1975. február 5. 

1975. február 13.

Lóránt Béla előadása a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegy
vizsgáló Intézet Műszaki Továbbképző előadás (MTE) soro
zatában a szeszipari termékek vizsgálatáról és minősítéséről. 
(Sz. Sz.)

A megyei (Fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló Inté
zetek igazgatói a mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztéri
umban tanácskoztak a hálózat fejlesztési beruházásokról, az 
intézetek szervezeti felépítését szabályozó főosztályi rendelke
zés végrehajtásáról, az 1975 évi célvizsgálatokról és a szerző
déses munkák bonyolításának rendjéről. A Minőségfelügyeleti 
és Szabványügyi Osztály tájékoztatta az igazgatókat néhány 
minőségi szempontból időszerű eseményről és a várható fel
adatokról (K- K.)

dr. Vajda Ödön előadása a FÉVI-ben svédországi tanulmány
újának tapasztalatairól (MÉTE) előadás. (Sz. Sz.)

Márka üdítőital bemutató a Borgazdasági Vállalatok Trösztjénél 
1975. február hó 13-án tartotta a Borgazdasági Vállalatok 
Trösztje a Pincegazdaságok által gyártott Márka üdítő italok 
és a kereskedelmi forgalomba kerülő egyéb üdítő italok össze
hasonlító és minősítő bírálatát a Borgazdaságok Export Vál
lalata Bp. X X II. Sörház u. 20. sz. alatti bemutató termében. 
A bemutatón résztvettek a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium, a Belkereskedelmi Minisztérium, az ellenőrző 
intézetek, a MÉTE Üdítőital-ipari Szakosztálya, a nagykeres
kedelmi vállalatok és a Borgazdaságok Trösztjének képviselői.

A Márka üdítő italok választékának bővítésénél a Pincegazda
ságok főként a hazai gyümölcsalapanyagokból készített alko
holmentes, szénsavas üdítő italok gyártását kívánják szem előtt 
tartani. Bemutatták a már forgalomban levő „M árka” készít
ményeket: szőlő, limonádé, narancs, mandarin és cola üdítő 
italokat, valamint új választékként a málna, meggy és hazai 
alapanyagokból készített tonik üdítő italokat is. Az egyes 
üdítő italok szárazanyag-, ill. szénsavtartalma a következő:

Extrakt Széndioxid 
g/1

Szőlő..............................................  12,0 6,0
Limonádé ..................................... 11,0 6,0
Narancs ......................................... 12,0 6,0
M andarin....................................... 11,0 6,0
Cola ............................................... 11,0 6,0
M á lna ............................................  19,0 6,0
Meggy ..........................................  10,0 6,0
Tonik ............................................  10,5 6,0
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* A  Fővárosi É le lm iszere llenőrző és Vegyvizsgáló In té ze t (F É V I)  m űszaki to vá b b 
képző előadás (M T E ) sorozatában 1974. év őszén e lhangzo tt előadások:

Kudron József: Szeszipari technológia fejlesztési irányai és problémái.
Kudron József: Pálinka és likőripari technológia fejlesztési és irányai és problémái. 
Kudron József: Élesztő- és ecetiqari technológia fejlesztési irányai és problémái.
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Az A. P. bemutatója, ill. az új gyártmányféleségek feltétlen 
hasznos kezdeményezést jelentenek hazai üdítő italgyártásunk 
területén.

(Szerk.)

A MÉM és a MSZH rendezésében február 14-én a szabványo
sítási bázisok, az ipari vezetők, a kutató és ellenőrző intézmé
nyek képviselői dr. Kovács Imre főosztályvezető és ár. Sütő 
Kálmán elnökhelyettes közreműködésével megvitatták az 
élelmiszergazdaság V. ötéves tervre szóló szabványosítási 
koncepcióját. A vitaindító előadást dr. Sánta István a MÉM 
Minőségfelügyeleti és Szabványügyi osztályvezetője tartotta. 
A szabványalkotásban következetesen érvényesíteni kell a 
vertikális lánc műszaki-gazdasági összefüggéseit, s a nemzet
közi követelményekkel összhangban a szabványok komplex 
kimunkálását. A szabványok karbantartását, a szabvá
nyosítás szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit, s a szab
ványok érvényesülésének vizsgálatát a miniszteri értekez
let határozatainak megfelelően kell biztosítani (К . К  )

dr. Molnár Lászlóné előadása a FÉVI-ben ,,A söripari techno
lógia fejlesztési irányai és problémái.” (MTE előadás). (Sz.Sz).

dr. Веке György előadása: „Gyorsfagyasztott eljárások” c. a 
FÉVI MTÉ sorozatában (Sz. Sz.).

dr. Pálos Tibor és Dávid István: Konzervipari nyersanyagok 
gépi betakarítása I. (MTE előadás a FÉVI-ben). (Sz. Sz.).

A konzervipari Vállalatok Trösztje 2 hetes továbbképző tan
folyamot szervezett a vállalati minőségellenőrző laboratóriu
mok vezetői részére Nagykőrösön, ahol 1975. március 28-án a 
hatósági élelmiszerellenőrzés rendjéről és működéséről és a 
jelentősebb minőségi hiányokról a MÉM és a FÉVI előadói 
adtak tájékoztatást. (K-K-) *

1975. február 14.

1975. február 24. 

1975. március 10. 

1975. március 24. 

1975. március 28.




