Élelmiszerminőség és marketing
Otto Strecker*, Bonn
Az ismertetésre kerülő előadás alapját az élelmiszerminőség és a marketing
egyes összefüggéseiről összegyűjtött főként német tapasztalatok és megfigyelések
képezik. A marketing szakember számára ez a téma kissé problematikus, mert a
piackutatás az igen összetett képen belül olyan jelzéseket is szolgáltat, hogy a mai
fogyasztók az élelmiszereket - gyakran megalapozatlanul - nem a jó minőségi
kategóriába sorolják. Ez ismereteink szerint nem új jelenség. A fogyasztók szinte
mindig bizonyos mértékig kétségbe vonták, hogy az élelmiszerek minősége olyan-e
mint ahogy azt joggal elvárják. Ezek a kétségek újabban egyre gyakrabban a
feldolgozott élelmiszerek ellen irányulnak, amelyekben az egyes nyersanyagokat és
más összetvőket már nem tudják pontosan azonosítani. A különböző
adalékanyagokról, melyeket a fogyasztók egy része a húsipari termékekben
feltételeznek, már nagyszüleink is tréfálkoztak. Új ebben az, hogy a passzív
kritikákból időközben egy olyan hozzáállás alakult ki, amely a vásárlási viselkedés
lényeges megváltozásához vezetett. Élelmiszereink minőségéről folytatott viták
gyakran váltják ki a fogyasztók különleges érdeklődését. Ez az oka annak, amiért
olyan sok publikációt, újságcikket találunk az élelmiszerek minőségével
kapcsolatban az egyes folyóiratokban és bulvárlapokban is. Sajnos ezek a
publikációk soha nem a valóságos helyzetről számolnak be, ami összességében
bizonyára igen jó minőséget jelentene, hanem szinte mindig egy valóságos minőségi
problémát nagyítanak fel vagy nem létezőt találnak ki. A kitalált vagy valóságos
"élelmiszer-botrányok" gyakorisága növekszik. Bizonyára ismeretesek a borjúhúsban
található hormonokról vagy a bor glikoltartalmáról közzétett publikációk. Ilyen
botrányok igen nagy érdeklődésre tarthatnak számot, mert a mai átlagfogyasztó
szinte folyamatosan figyeli az általa keresett és fogyasztott élelmiszerek minőségéről
megjelent újságcikkeket.
A fogyasztói elvárások ilyen irányú változása több okra vezethető vissza:
- A lakosság életszínvonala az utóbbi években jelentős mértékben emelkedett. így
egyre inkább elvárják, hogy a forgalmazott élelmiszerek minden fogyasztói réteg
számára kifogástalan minőségben álljanak rendelkezésre.
- Az "egészségtudat" egyre több fogyasztó számára jelent életfilozófiát. Az élelmi
szer fogyasztási alkalmasságát nem kis mértékben az dönti el, hogy az az egészsé
gesnek tartják-e vagy sem.
- A fogyasztók kritikussá és öntudatossá váltak; kritikájukat általában nem rejtik
véka alá.
- A fogyasztók szinte áttekinthetetlenül nagyszámú és gyakran ellentmondásos infor
mációkat kapnak a "fogyasztói felvilágosítás" címén.
* Prof. Dr. Otto Strecker (AFC Agriculture and Food International Consulting
GmbH, Bonn) 1990. október 24-én, az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ)
Élelmiszeripari Bizottságának IV. Konferenciáján, Berlinben tartott előadásának
kézirata alapján.
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- A minőségre orientált értékítéleten az semmit sem változtat, hogy egy és ugya
nazon fogyasztó az egyes élelmiszerek bevásárlásánál igen eltérően viselkedik.
Fogyasztók, akik az egyes élelmiszereket csak különleges minőségben vásárolják,
hogy annak fogyasztásánál a lehető legnagyobb élvezetben legyen részük, más
esetekben csak az alacsony árszintű, de szintén jó minőségű árukat keresik. Magas
jövedelmű fogyasztók tehát ma már egyértelműen vállalják, hogy az egyik oldalon
luxus áruházban különleges specialitásokat rendkívül magas áron vásároljanak,
míg a másik oldalon az élelmiszerek nagyobb részét alacsony árszínvonalon vegyék
meg.
Ezeket a piackutatók által összegyűjtött konkrét információkat a fogyasztói
viselkedésről az élelmiszerelőállítóknak sokkal nagyobb figyelemmel kellene kísérni
és a gyakorlati munkában hasznosítani. Ezzel szemben még ma is találkozunk a
korábban gyakran előforduló konfliktussal a marketing szakemberei, valamint a
gyártmányfejlesztők és minőségellenőrök között. A marketing szakértők általában
azt az álláspontot képviselik, hogy a fogyasztók igényeit minden körülmények között
ki kell elégíteni. Ugyanakkor a gyártmányfejlesztők és a minőségellenőrök mindenek
előtt a feldolgozás technológiai színvonalát, termékenységét és biztonságát tekintik
elsődlegesnek. Ez a korábbi ellentét azonban ma már csak ritka kivétel. Az
élelmiszeripari cégek vezetői ma már pontosan tudják, hogy a marketing és a
technológia szorosan összekapcsolandó és, hogy a piac meghatározó abban, hogy
mit kell termelni, ugyanakkor a technológiától függ, hogy hogyan lehet a piacképes
terméket költségkímélőén, de biztonságosan, jó minőségben előállítani és a
fogyasztóhoz eljuttatni. Ebben a folyamatban azonban nyilvánvaló, hogy végülis a
piac dönt egy-egy termék sikeréről.
A minőség tehát a fogyasztói kívánalmak teljesítésének szintje. Másképpen
kifejezve a minőség a fogyasztói igényeknek való megfelelés. Ez érvényes a
funkcionális elvárásokra, az árra, a szállítási időre, a biztonságra, a
környezetvédelemre, hogy csak néhány általánosan elfogadott kritériumot
említsünk. Ugyanakkor a fogyasztó minőségi kívánalmainak és elvárásainak
felismerése, valamint az élemiszer-előállításba való átültetése egyáltalán nem olyan
egyszerű.
Ennek különböző okai vannak. Hármat szeretnék ezek közül kiemelni:
1. Az élelmiszereket a fogyasztók - mint ismeretes - csak kisebb részben fogyasztják
nyersen, legtöbbször egy továbbfeldolgozott - nemesített - formában jut el
hozzájuk, amikor a mezőgazdasági nyersanyagok eredeti állapota a be- és
feldolgozási folyamatok következtében többé-kevésbé megváltozott. Ez a
továbbfeldolgozás gyakran már csak azért is elengedhetetlen, mert sok
mezőgazdasági nyersanyag csak a feldolgozás eredményeképpen mutat fel olyan
tulajdonságokat, melyeket a fogyasztó elvár és ami által a nyersanyagból élelmiszer
lesz. Ezáltal azonban a fejlett munkamegosztással működő társadalmunkban a
mezőgazdasági termelő és a fogyasztó közötti távolság folyamatosan növekszik.
Mivel a fogyasztó dönti el, hogy számára mi a minőség, a minőséget meghatározó
impulzusok tőle induljanak ki és az áttételeken keresztül jussanak el a mezőgaz
dasági termelőkhöz. A fogyasztók által elvárt minőségi szint megvalósításához az
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egyes feldolgozási fázisokon keresztül nagy szükség lenne ezen impulzusok
továbbítására, azaz egyes megelőző fázisokra a minőségi követelményeket nagy
pontossággal le kellene bontani. Ez gyakran csak nagyon hiányosan végezhető el.
A mezőgazdaság továbbra is sokszor olyan nyersanyagokat termel, melynek
minősége nem egyezik a piaci elvárásokkal. Ez részben a termelési folyamat
biológiai jellegétől is függ, de főként a szupermarketben bevásárló fogyasztóig
terjedő hosszú úton a mezőgazdasági termesztés számára igen sok hasznos
információ vész el.
2. Mivel a minőségi impulzusok gyakran csak nagyon hiányosan jutnak el a fogyasz
tótól a mezőgazdasági termesztőkig, ezért az utóbbi évtizedekben egyes
termékekre kialakították az úgynevezett vertikális integrációt, és a mezőgazdasági
termesztés minőségszabályozását a "Market Channel Captains" szerepében egy un.
integráló szerv vette át. A mezőgazdasági termelőket termesztési és szállítási
szerződésekkel úgy irányítják, hogy pontos útmutatást adnak nekik a termesztési,
szedési és forgalmazási módok kialakítására. Ezáltal annak kockázatát is
csökkentik, hogy alkalmatlan nyersanyagokat szállítsanak nekik. Ugyanakkor
csökken a mezőgazdaság kockázata is, hogy termékeiket minőségi okok miatt nem
veszik át. Ez a vertikális integráció évek óta gyakorlat a szántóföldi zöldség
termesztésétől kezdve egészen a konzerv- és hűtőipari feldolgozásig. A
baromfiipar és más feldolgozó ágazatok is ezt a példát követik.
Figyelembe kell azonban venni, hogy ez a vertikális integráció csak néhány termék
piacára szorítkozik. Az agrárpiacok többségén a mezőgazdasági termelők
különböző forgalmazási megoldások közptt választhatnak, pl. a nyers élelmiszerek
eladására vagy a feldolgozott termékek piacára orientálódhatnak. Csak abban az
esetben, ha egy un. szűk keresztmetszetre kell - bizonyos kényszerhelyzetben - a
mezőgazdasági termelőnek ráállni, sikerülhet az előállítás és a minőség szabályo
zását vertikális integrációval a kezdeményezők elképzelései szerint megvalósítani.
3. A Közös Piac országaiban az agrártermékek jelentős hányadára kötelező kereske
delmi osztályba sorolási előírások vannak érvényben. így ezeket a piacra kerülő
termékeket kereskedelmi osztályokba kell sorolni. A kereskedelmi osztályba
sorolásnak a céljai a következőképpen fogalmazhatók meg:
- a piac áttekinthetőségének növelése,
- a termékfolyamat ésszerűsítése,
- különböző fogyasztói kívánságok differenciált kielégítése egymástól jól
elhatárolt minőségi osztályok kialakításával.
Ha a különböző kereskedelmi osztályozás szabályait a kívánatos minőségi
befolyásolás aspektusából vizsgáljuk, akkor sajnos azt kell megállapítanunk, hogy
ezek a szabályozások jelenlegi formájukban távolról sem felelnek meg az
elvárásoknak. Mindenek előtt azért kell bírálni ezeket, mert a kereskedelmi
osztályba soroláshoz megfogalmazott minőségi kitériumok túlnyomórészt a
termékek külső megjelenési formáját veszik alapul, mialatt a belső értékeket
teljesen figyelmen kívül hagyják. Egy igen találó példa erre a gyümölcs és zöldség
osztályba sorolása. A minőségi előírások tartalmazzák a külső tulajdonságokat
mint forma, szín és hibátlanság, de nem írnak elő olyan fontos tulajdonságokra
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értékeket mint az íz, az aroma és az értékes összetevők. A távolról sem kielégítő
kereskedelmi osztályba sorolási előírások nem akadályozzák meg tehát az olyan
spárga piacra kerülését, amely fás és nem ehető, azonban a szép piros, de ízetlen
paradicsomét sem, ami a fogyasztó számára csalódást okoz.
Egy másik példa a félsertések kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló rendelet,
amely 1987. áprilisa óta a Közös Piac országaiban érvényes jogszabály. Eszerint a
minőség meghatározása kizárólag az izomhús részarányának alapján lehetséges. A
hús élvezeti értékének meghatározására irányuló kritériumok viszont teljes
mértékben hiányoznak. A kereskedelmi osztályba sorolás továbbfejlesztésének
eredménye azóta kizárólag abban mutatkozik, hogy 1987. óta az izomhús
részarányát objektív eljárással állapítják meg, ami az eddig érvényes szubjektív
becslés helyére került. A sertéshús minősége miatt kialakult széles körű
elégedetlenségen természetesen ez semmit sem változtatott.
Az elérendő minőségről kapott információk továbbítása a fogyasztótól a
mezőgazdasági termelésig érthetően akkor különösen hiányos, ha az ár nem kapja
meg közvetítő funkcióját. Ez volt az egyik fő probléma még röviddel ezelőtt - és
részben ma is - a Kelet-Európai országok eddigi szocialista agrárpolitikájában.
Ugyanazon agrártermékek különböző minőségi fokozataira érvényes agrárárakat
csak nagyon kis mértékben differenciálták, sokkal kevésbé, mint ami a fogyasztói
elvárások alapján a magas és alacsony minőségi szintnek megfelelne. Ez ahhoz
vezetett, hogy a mezőgazdaság a túlnyomórészt egységes és szinte differenciálatlan
termék árakon keresztül kimondottan helytelen jelzéseket kapott. Ha a konzervipari
feldolgozásra szánt borsónak csak egyetlen egy ára van, akkor a feldolgozó ipar
természetesen olyan nyersanyagot kap, melyet a mezőgazdaság kizárólag a
lehetséges legnagyobb termésvolumen elérésének célkitűzésével termel és nem
azzal a céllal, ami a fogyasztói elvárásoknak megfelelő minőség elérésére irányulna.
Ez egészen biztosan Kelet-Európábán is meg fog változni. A minőség szerinti
differenciálás iránti igény a minőségre orientált ár differenciált megvalósításával
érhető el.
Mindennek ellenére ez a probléma úgy is fenn fog maradni, mely szerint a
fogyasztó minőségi kívánalmai csak részlegesen juthatnak vissza a forgalmazás
különböző fázisain keresztül az agrártermeléshez. A gyakorlatban bizonyára csak
nehezen valósítható meg, hogy az élelmiszer-előállító pontosan felismerje, hogy a
fogyasztó milyen minőséget kíván. Ezért ennek kutatása, felmérése aktuális feladat.
Miért van ez igy? A fogyasztói üzenetek és reklamációk az élelmiszerek
minőségével kapcsolatban gyakran azért olyan nehezen értelmezhetők, mert a
minőség igen különböző dimenziókkal rendelkezik. Az élelmiszereknél beszélhetünk
mindenekelőtt egészségügyi, alkalmassági, élvezeti és pszichológiai értékről.
Az egészségügyi érték vagy inkább a táplálkozásfiziológiai, ill. biológiai érték
élettani szempontból az élelmiszerminőség legfontosabb aspektusa. Minősítése
során elsősorban az értékadó és értékcsökkentő alkotórészek mennyiségét célszerű
figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a táplálkozásfiziológiai értéket az egyik
oldalról az energia és tápanyagtartalom (zsír, fehérje, szénhidrátok), vitaminok,
ásványi anyagok, nyomelemek és ballasztanyagok, míg a másik oldalról a higiéniai-
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toxikológiai tényezők, mint pl. a szennyező anyagok vagy a patogén mikro
organizmusok határozzák meg. Ezek a minőségi komponensek ezáltal az élelmiszer
minden olyan tulajdonságát magukba foglalják, melyek pozitívan vagy negatívan az
emberi egészségre hatást gyakorolnak.
A második minőségi dimenzió az alkalmassági érték. Az alkalmassági értéket
vagyis az un. műszaki-fizikai minőséget a funkcionális és gazdasági tényezők
határozzák meg. Ezek az előállítók, a feldolgozók és a kereskedelem számára
gyakran fontosabbak, mint a fogyasztók számára. Ezen minőségi kategóriák körébe
azonban olyan fontos jellemzők is bele tartoznak, mint a kiadósság, az
eltartahatóság, a tárolhatóság és a konyhai előkészítés időigénye, melyek
társadalmunkban egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A táplálkozási kultúra
részben jelentősen változott a gyorsan elkészíthető vagy készételek (Fast-Food és
Convenience-Products) irányába, ami főleg a nők növekvő arányú foglalkoztatására
vezethető vissza. Azt is figyelembe kell venni, hogy ugyanazon termék használati
értékét egy-egy fogyasztói csoport és használati cél nagyon különböző módon
determinálja.
A harmadik minőségi dimenziót élvezeti értéknek nevezzük. Az élvezeti érték
vagy az érzékszervi minőség meghatározó termékjellemzői a forma, szín, szag, íz és
állomány. Az élelmiszer jellegétől és típusától függően ezt tovább lehet bontani pl.
húsok esetében a porhanyósság és a húsaroma. Ennek a minőségi kategóriának ma
egyre nagyobb a jelentősége, mert a legtöbb fogyasztó az élelmiszerek élvezeti
értékét igen nagyra értékeli.
A pszichológiai érték megjelenésével az élelmiszer a felhasználási célon túlme
nően egy szimbólikus jelentőséget kap. Az első három minőségi kategóriával
ellentétben ennek a minőségi dimenziónak a definiciója kevésbé a termék
jellemzőire irányul, hogy a fogyasztót egészségesen táplálja, fogyasztási szokásainak
megfeleljen vagy az érzékszervi élvezetet szolgálja. Élelmiszerek a legkülönbözőbb
módon elégítik ki a fogyasztók individuális pszichológiai és szociál-pszichológiai
igényeit. Az olyan élelmiszernek, melyet nem mindenki képes megvenni, presztízs
értéke van. Ugyanakkor egy élelmiszer fogyasztása vagy elutasítása a fogyasztók
részéről azt is jelenheti, hogy a származási országban uralkodó politikai állapotot
támogatja vagy demonstratív módon elutasítja (pl. kávé Nikaraguából vagy
gyümölcsök Dél-Afrikából). Egy további, egyre több fogyasztó számára fontos
minőségi aspektus az ökológiai érték és ezáltal a környezet bevonása az
élelmiszerek minősítésébe. A meglévő források felhasználása, valamint a hulladékok
eltávolítása a fogyasztó számára növekvő fontosságú kérdéssé váltak. Ökológiai
szempontból kifogástalanul előállított élelmiszereket egyes fogyasztók nem csak
azért vásárolnak meg, mert egészséges élelmiszert remélnek vásárolni, hanem azért
is, mert ezáltal társadalmilag kívánják elősegíteni a kisebb környezetterhelést.
A négy említett minőségi kategória közül a táplálkozásfiziológiai és
alkalmassági értéket és részben az érzékszervi tulajdonságokat is mindenekelőtt az
anyagi összetétel határozza meg és jeleníti meg az un. "termékmagot". Ugyanakkor a
megfelelő hasznosság, ami a fogyasztó számára az élelmiszer pszichológiai értékén
keresztül jelenik meg, egyre fontossabbá válik, még akkor is, ha ez a jelenség néhány
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más fogyasztási cikknél még erősebben megfigyelhető. A "termékmag" szintje tehát
összességében csökkenő mértékben határozza meg az élelmiszer összminőségét és
válik egyre inkább egy alapvető feltétellé, melyet a fogyasztó magától értetődőként
feltételez. Növekvő jelentőséget kapnak ezzel szemben mindazok a minőségi
komponensek, melyek a fogyasztónak egy pótlólagos hasznosságot biztosítanak. Az
az elvárás, hogy a termékkel a fogyasztó individuál pszichológiai vagy szociál
pszichológiai élményvilágát szolgáljuk sokszor fontosabb, mint a továbbiakban is
feltétlen szükséges, de a siker szempontjából nem elégséges technológiai
szabványnak való megfelelés.
A minőség különböző dimenziói alapján a vásárlásnál a fogyasztónak kell
dönteni az A termék, amelynél számára pl. az élvezeti érték különösen kedvező,
vagy а В termék között, amelynél számára pl. a használati érték, az alkalmasság
különösen kedvezőnek tűnik. A piackutatás azt mutatja, hogy a fogyasztó döntését a
két termék közötti különböző image (összkép) kapcsán hozza meg. Összkép alatt
értjük azt az összbenyomást, melyet egy fogyasztó egy termékről kialakított. Ez az e
termékről és a többi, hasonló termékekről addig gyűjtött és tárolt információk
összessége. Ennél olyan információkról és tapasztalati tudásról van szó, melyek
mind a négy minőségi dimenziót érintik és részt vesznek a termék összképének
formálásában. Ezek a minőségi dimenziók egyenként meghatározhatók, amikor az
összkép mérésére alkalmas piackutatási módszereket alkalmazunk, mint pl. a
szemantikus különbségmérést. A terjedelem miatt ez most itt azonban nem
részletezhető. A továbbgondolkodáshoz ugyanis az a fontosabb, hogy ilyen
piackutatási eredményekkel átjárhatóvá tegyük vagy eltávolítsuk az akadályokat a
természet- és műszaki tudományokkal foglalkozó, valamint a marketing
szakemberek között. Az érzékszervi tulajdonságok, melyeket az érzékszervi
kutatással foglalkozó szakember vállalatánál nagy ráfordítással kifejlesztett, nem
lesz azáltal felesleges, ha az összkép-analízis azt mutatja, hogy az érzékszervileg
meghatározott és felülvizsgált élvezeti érték pl. csak kb. 40 %-ban határozza meg
egy termékre vonatkozóan a fogyasztó vásárlási döntését. Ugyanakkor pl. a
mikrohullámú sütő műszaki alkalmassága és az un. szociális presztízse, ami a
fogyasztó számára a termék megvásárlásánál szintén jelentkezik, 30-30 %-ban
határozza meg a vásárlási döntést. Ez a fontos információ a szenzorikát
semmiféleképpen nem teszi feleslegessé. Ugyanakkor kikényszeríti az
interdiszciplináris munkát, melynek során együttesen állapítható meg, hogy a
minőség négy dimenziójában mely javítások szükségesek, hogy a termék összképe a
kívánt irányba változzon. Ez mindig közös fáradozást igényel. Mindez még egy
különlegesen érdekes és figyelemfelkeltő reklámmal sem helyettesíthető. A korszerű
marketing tudomány megalapítói nyomatékkai húzták alá, hogy az összkép egyszerű
komunikációval nem változtatható meg, sokkal inkább szükséges a tettek és a
megalapozott tájékoztatás egysége. Néha megpróbálkoznak egy ügyesen kialakított,
de valójában hamis komunikációs kampánnyal egy ál-imaget felépíteni, de a
sikertelenség így annál biztosabb, minél nagyobb a szakadék az üzenet és a valóság
között.
A technológusok, a minőségügyi szakértők és a marketing szakemberek közötti
együttműködés valójában csak akkor lehet sikeres, ha a megvesztegethetetlen
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piackutatási adatok a meghatározóak. A piackutatási adatok az élelmiszeripar jól
irányított vállalatainál jelentik azt a közös mércét, amelyeket interdiszciplinárisán
kell fogadni és hasznosítani.
A piackutatási adatok gondos összegyűjtése és elemzése a következő években
még a jelenleginél is fontosabb lesz, mert egy termék vagy termékcsalád valamennyi
fogyasztó kívánságát egyszerre nem elégítheti ki. A piacok várhatóan sokkal jobban
differenciálódnak majd pl. a fogyasztók eltérő értékítélete miatt, illetve a különböző
vásárlási szokások és a felhasználás különbözősége szerint. Az élelmiszerelőállítónak és -forgalmazónak előbb-utóbb el kell dönteni, hogy mely piaci
területen kívánja a minőségi csúcsot produkálni, mert azt nem fogja tudni minden
területen egyidejűleg produkálni.
Az élelmiszerelőállító cégek gyártmányfejlesztő, minőségbiztosító és marketing
szakembereinek ülésein láthatóan vagy láthatatlanul az a felirat legyen a
meghatározó, hogy "vásárlóink rendszeresen ismét hozzánk jöjjenek vissza és nem
az, hogy a termék kerüljön vissza."
Csak a marketing képes az interdiszciplinárisán működő team számára az
együttműködés kereteit kialakítani és csak a megalapozott piackutatás nyújthat
megbízható információkat a helyes célok kitűzéséhez, valamint azután a cél
megvalósulásának kimutatásához. Csak a piacorientáció vezet a minőségpolitika
sikeréhez.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
Szerkeszti: M o ln á r P á l
Remmers,

A "Jó gyártási gyakorlat" iránti követelmények húsfeldolgozó
üzemekben (Anforderungen an eine "Good Manufacturing Practice" in
fleischverarbeitenden Betrieben)
Der Lebensmittelkontrolleur 5 (1990) 1, 17-19.
A húsfeldolgozó üzemekben különös jelentőséget kell tanúsítani a "Jó gyártási
gyakorlat" (GMP) és a "Jó higiéniai gyakorlat" (GHP) kialakításának és
működtetésének.
Ennek
köszönhető
a
megfelelő
élelmiszerminőség,
élelmiszerbiztonság és a jelölés helyessége. A szakcikk részletes és általánosítható
iránymutatást ad az üzemi ellenőrzési rendszeren belül a nyersanyagellenőrzés
kialakítására, a folyamatszabályozás ellenőrzési pontjaira és a késztermék
vizsgálatra. Javaslatot tesz az állandóan és rendszeresen végzendő vizsgálatokra a
gyakoriság megadásával, de megnevezi azokat a bakteriológiai és különösen kémiai
vizsgálatokat is, melyeket HACCP-koncepció szerint csak monitoring jelleggel kell
elvégezni, illetve szükség szerint ezen vizsgálatok számát növelni. Sokat segít az
érzékszervi vizsgálati területen kiképzett személyzet aktív közreműködése a
minőségi és élelmiszerbiztonsági hibák kiküszöbölésében.
Molnár P. (Budapest)
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