
Az állomások összesen 279 Compack teatételt vizsgáltak. Az ellenőrzési és vizs
gálati adatok alapján a kifogásolási aránya csekély (1,1%). Az import teák behoza
tali választéka csökkent. A Lipton Earl Grey tea behozatala árproblémák miatt 
ideiglenesen megszűnt. A szovjet teák mennyiségi csökkenését kínai teával pótolták.

A gyártmányfejlesztés eredményeként két új teakeverék (Sárkány, Talizmán) 
és egy filtertea (ALVORADA) került forgalomba. A KÄF megkülönböztető jelet, 
mivel az év folyamán újabb teakeverék nem nyerte el, jelenleg 5 termék viseli.

Az állomások összesen 458 füszertételt vizsgáltak. A kifogásolási aránya (9,2%) 
az előző évhez képest nőtt ( +  5,3%). A kifogások zöme összetételi hibákból (szer
vetlen és szerves idegenanyag- és illóolaj-tartalom) adódott. Az import fűszereknél 
állandósult a rendszertelen ellátás (fahéj, babérlevél, bors).

A fekete és fehér borsnál gyakori volt a nagy mikroba- és penészspóra-szám.
Az állomások összesen 2827 zöldség-gyümölcs tételt vizsgáltak. Az ellenőrzés 

és a vizsgálati eredmények alapján a kifogásolási arány (12,4%) az elmúlt évihez 
viszonyítva kismértékben növekedett ( +  1,4%). Ennek oka elsősorban az osztályo
zás és válogatás elmulasztása, valamint a szabványelőírások be nem tartása volt.

A hibaokok megoszlását figyelembe véve az elmúlt évek eredményeihez viszo
nyítva változatlanul a legjelentősebb (az összes hiba 32,8%-a) nem megfelelő egész
ségi állapot, amely részben a különböző mechanikai sérülések következtében fel
lépő és azt követő romlásra vezethető vissza. Nagymértékben növekedett a jelölési 
hibák részaránya, amelyet általában a szállítólevélről, a címkéről vagy az ártábláról 
hiányzó osztálymegjelölés okozott.

Az állomások összesen 89 méztételt vizsgáltak. Az ellenőrzési és vizsgálati ered
mények alapján a kifogásolási aránya (4,5%) az előző évhez képest lényegesen 
csökkent ( -3 ,8% ). A kifogásolások érzékszervi és összetételi hibákból adódtak.
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