
SZINTVIZSGA 

 

 

FELKÉSZÍTŐ ANYAG 

A/I FELADAT 



A LISZT FOGALMA 

• A lisztek a gabona őrlésével előállított, legnagyobb részt a mag belső emészthető részeit tartalmazó 
apró (kisebb, mint 0,45 mm) szemcseméretű termékek. 

• Csoportosításuk gabonafajta, szín és szemcseméret szerint történik. 

 

BL 55 

 B: búza 

 L: liszt 

 55: hamutartalom 

 

A hamutartalom azt az ásványianyag-tartalmat jelöli, amely 900°C-os hőmérsékletű speciális kemencében 
történő 2 órás égetés után a lisztben marad 



LISZTEK MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TULAJDONSÁGOK 

A – Érzékszervi tulajdonságok:         

• szín 

• szag: nincs illata 

• íz: nem lehet édes illetve keserű 

• állomány: egynemű 

• szemcseméret: aprószemcsés 

B – Hamutartalom: - korpatartalom /héjliszt mennyiség/ 

C – Szemcsenagyság: őrlési finomság 

D – Víztartalom: - alacsony víztartalmú / nem csomós/ 

E – Sütőipari eljárás  

 

          Farinográf: Megmutatja milyen a liszt vízfelvevő képessége, a tészta nyújthatósága rugalmassága, 
gázvisszatartó képessége.  

 Szavatossági idő: 1 év 

 



BÚZALISZTEK TÍPUSAI 

Korpatartalom és szemcsenagyság szerint 

• Finomlisztek 

• Fogós lisztek 

• Kenyérlisztek 

 



CSOMAGOLÁS 

• Többrétegű nátronpapírzacskókban. 

• Az azonos súlyú liszteket nejlon fóliával áthúzva raklapon szállítható. 

 

A termékeket gyűjtőcsomagokban szállítják, amelyeket tiszta rakodólapra vagy 
fából készített alátétre kell helyezni úgy, hogy a padlózattól  10 cm magasságra 
és a faltól 30 cm távolságra legyenek. 



TÁROLÁS 

• Szárazárú raktárban helyezzük el. 

• Raklapra kell tenni padlózattól 10 cm és faltól 30 cm távolságra. 

• Száraz, hűvös, szellős helyen kell tárolni erős fénytől védve. 

• 15-20 oC 

• Páratartalom 65-70% 

• Csomósodásra figyelni kell 

• Penészesedés, dohos íz, szag (mikotoxinok) 

 



Két legfontosabb követelmény:  

Biztosítani tudják az áruk minőségének megőrzését  

Áttekinthető legyen  

Kialakítási szempontok:  

 Meg kell akadályozni az áruk minőségi károsodást, állagromlását  

 A készlet áttekinthető és könnyen mozgatható legyen  

 A helykihasználás a lehető legkedvezőbb legyen  

 Ne legyen zsúfolt  

 A munkakörülmények biztonságosak legyenek  

 Biztosítani kell az áru vagyon-, tűz-, munkavédelmi és közegészségügyi szabályok betartását 

RAKTÁRAK KIALAKÍTÁSÁVAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK 
 



KIHELYEZÉS 

• Megfelelő hely, szakosítva  

• Tiszta polc  

• Polcterv  

• Minőség megőrzési idő  

• „ Arccal kifelé”  

• Árazás  

• Akciók, figyelemfelkeltés  

• „ Selejtes termékek” 



ROMLOTT LISZT 

Lisztromlásról akkor beszélünk, ha a tárolás során romlik a liszt minősége. 
 

A romlott liszt emberi étkezésre nem használható fel! 

• Fajtái: 

• Dohos liszt: nedves raktárban történő tároláskor dohosodik a liszt, nyirkos, rossz szagú lesz. 

• Penészes liszt: a hosszabb ideig tartó nedves tároláskor a dohosodás után szaporodnak el a penészgombák. A 
liszt kellemetlen szagú, sötét színű lesz. 

• Avas liszt: meleg helyen való tárolás során a lisztben levő zsíradék a hő hatására a lipáz, lapoxidáz, 
enzimek aktiválódásának eredményeképpen glicerinre és zsírsavra bomlik. A sötétebb lisztek hamarabb 
avasodnak. Az avasodás következménye a szúrós szag, karcos íz, amelyet érzékszerveinkkel ismerhetünk fel. 
Emelkedik a savfok is, ezt titrálással mutathatjuk ki. 

 



ÁRU TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

Gépi működtetésű targonca  

Nagy alapterületű és magasságú kereskedelmi egységekben egységrakományok és nagy tömegű egyedi darabáruk 
mozgatására gépi működtetésű targoncát alkalmaznak.  

Állványos és állvány nélküli tárolási rendszereknél egyaránt használhatók.  

Megkülönböztetünk gyalog vezérelt és vezetőüléses targoncát.  

Gépi működtetésű anyagmozgató berendezéseket csak a kezelni kívánt gép típusára érvényes, gépkezelői 
képesítéssel rendelkező dolgozó működtetheti. 

Felrakógépek  
A magasraktárak (6 m feletti állványok) sajátos árumozgató gépei.  
Az állványok közötti folyosókon – egyidejű emelő és haladó mozgással – közelítik meg a kiválasztott áru 
tárolóhelyét.  
Lehetnek kézi, félautomatikus vagy automatikus vezérlésűek.  
Mozoghatnak a padlóra szerelt sínpályán, a kétoldali állványok felső peremére szerelt síneken, vagy az 
állványokat összekötő tartókra szerelt síneken. 


