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Tej Terméktanács
időközi tisztségviselő választása
A

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége
a 2018. december 18-i ülésén – a megüresedett elnöki
posztra – a Tej Terméktanács munkájában 1996 óta részt

vevő, korábban már háromszor elnöknek választott Istvánfalvi
Miklóst (Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., elnök-igazgató)
választotta ismételten a Terméktanács Elnökének.

Áfacsökkentésről őszintén
T

úlzás nélkül állíthatjuk, hogy a közel egy
évtizedes lobbi tevekénységünknek, és az
erős szakmaközi összefogásunknak köszönhetően – a szaktárca és az agrárkamara támogatásával, időnként tejtermelői demonstrációk „rásegítésével” – 2019. január elsejétől
az összes fogyasztói folyadéktej áfája 5%-ra
csökkent Magyarországon.

A magyar nyerstejár eközben ez EU 28 rangsorában, decemberben az utolsó előtti volt,
ezen a pozíción javítani kell. A 2018. novemberi hazai tejár 97 Ft/kg, 2018. éves átlagár
95 Ft/kg környéki, miközben az átlagos hazai
önköltség 100 Ft/kg fölötti. A hazai nyerstejár
EU-s rangsorban elfoglalt helyét semmi sem
indokolja.

Január első két hetében az UHT és az ESL
tejek esetében a nagy áruházláncok többségénél mérhető volt az árcsökkenés. Az ESL
és az UHT tejek ára az év első két hetében
jellemzően 11 százalékkal csökkent.

A hazai tejtermelők és a tejipar helyzetének, regionális versenyképességének javítása szempontjából rendkívül fontos lépés az
áfacsökkenés, mi tisztességesebb piaci feltételeket várunk. Ha az import visszaszorul,
növekedhet a hazai tej iránti kereslet, amely
a magyarországi UHT és ESL tej előállítóit és közvetve a
magyar tejtermelőket segíti. Az egy főre jutó hazai tejivás
az áfacsökkentés utáni többletforgalom miatt emelkedhet:
fogyasztásbővülést várunk, hiszen egy alapvető élelmiszer
olcsóbb lett.

Látni kell azonban, hogy az általános forgalmi adó mértéke
önmagában nem képes a mezőgazdasági termékek piaci árának szabályozására, különösen hosszabb távon nem, hiszen
azt az alapanyag és más költségek árszintjének alakulása is
jelentősen befolyásolja, ÁFA-csökkentés nélkül ugyanakkor
értelemszerűen minden érintett ágazatban magasabb árakkal találkoznánk.
Ez a mostani - áfacsökkenésnek köszönhető - árcsökkenés a
következő hónapokban várhatóan már kevésbé lesz érzékelhető a boltokban, a keresleti piac irányába mozduló trendek
miatt a fogyasztói árak emelkedésére lehet számítani.
A tejtermelők, a tejfeldolgozók és a kiskereskedők is jelzik
felénk a munkaerőköltségek és bérköltségek megemelkedését. Azonban nem csak a megnövekedett minimálbér
okoz gondot a munkaadóknak, mivel a magasabb keresetű
dolgozók bérét is emelni kell, hogy meg tudjuk tartani őket.
Több állattartó telepen is külföldi (pl. indiai, mongol) vendégmunkásokkal pótoljuk a hiányzó munkaerőt. Kétszámjegyű
ipari energiaár és egyéb költségnövekedésről számolnak be
tagjaink: szennyvíz (+15-20%), víz (+10%), villany (+ 40-50%),
gáz (+30-40%), fuvardíj (+15%).

Közép- és rövidtávon számottevően növelni kell a hazai származású feldolgozott tejtermékek (pl. túró, tejföl, trappista
sajt, vaj stb.) részesedését is a polcokon. Nemzetgazdasági
szinten jobb mindenkinek, ha idehaza állítjuk elő a feldolgozott tejtermékek nagyobb részét a magyar vásárlók számára.
A fogyasztói folyadéktejek áfacsökkentése adhat egy nagy
lökést az ágazatnak, de így is marad számtalan kihívás: a
hazai feldolgozóipar további fejlesztése, közösségi marketing (különösen a növényi italokkal kapcsolatos felvilágosító kommunikáció), a kötelező hosszútávú tejfelvásárlási
szerződések elterjedésének előmozdítása. Ezzel egy időben
a jelentős import arányt mutató félkemény sajt piacot
figyeljük, nem kizárható, hogy oda vonulnak át az áfacsaló
nagykereskedők.
Istvánfalvi Miklós
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Bízom abban, hogy január végén még elfogadják tőlem az egész 2019-es esztendőre
szóló jókívánságot, meg abban is, hogy
döntő többségében a pozitív események
fogják uralni az ágazat fejlődését.
Az új év legfontosabb eseménye, hogy
január elsejétől 18%-ról 5% százalékra
csökken az ESL és az UHT tejek forgalmi
adója. Az új termékkörök áfacsökkenése
azért indokolt, mert az ESL tejek 100
százalékban hazai előállításúak, és 30
százalékos piaci részesedésűek, az UHT termékek pedig 85 százalékban
magyar gyártásúak, és körülbelül 60 százalékos arányban fogynak el a
polcokról. A forgalmi adó csökkenése elsősorban a fogyasztók számára
hoz majd kedvező változást. A friss tej adómérséklésénél ugyanis bebizonyosodott, hogy az áfacsökkentés szinte teljes mértékben megjelent
a fogyasztói árakban, azaz olcsóbb lett a tej. Járulékos előnyként jelentkezhet majd a tej kereskedelmének és forgalmazásának fehéredése,
vagy az időről-időre felbukkanó külföldi, dömpingszerűen megjelenő
termékek visszaszorulása.
A kereskedelem részéről pozitív viszonyulás tapasztalható. A TescoGlobal Áruházak Zrt., a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a CBA,
a Lidl Magyarország, az Auchan és az Aldi Magyarország is azt jelezte,
hogy a törvényi előírásokkal összhangban az áfacsökkentés egészét
átadja a fogyasztóknak.
A Tesco a friss tejet 100 százalékban magyarországi forrásból szerzi be,
és az előző évekhez hasonlóan igyekszik az import UHT tejek arányát
csökkenteni. A SPAR már most is csak hazai UHT tejet forgalmaz. A Lidl
azt tette közzé, hogy a törvény életbelépése után a tejek többségénél
az adóváltozás mértékénél is nagyobb arányban csökkenti a fogyasztói
árait, a belpiacon legnagyobb mennyiségben eladott, 1,5 százalékos
UHT tejek esetében például 15 százalékkal. A társaság az elmúlt évben
csaknem 80 millió liter magyar tejet vett át a termelőktől, a tej 10 százalékát exportálta.
A korábbi évek gyakorlatát követve az Aldi is nagyobb árelőnyt ad majd
tovább a vásárlóinak, mint amekkora az áfacsökkentésből eredne.
A csökkentés legalább 13 százalékos lesz, de a pontos árakról később
várható tájékoztatás. Az Aldi az UHT és az ESL tejek forgalmának növekedésére számít, mert ezek már nem drágábbak az eddig is 5 százalékos áfakulcs alá eső friss tejeknél.
Mindenki által ismert, hogy az Alföldi Tej Kft. Magyarország egyik legnagyobb tejipari vállalkozása, 102 tejtermelő taggal rendelkezik az ország
17 megyéjében. A termelői csoport az országos tejtermelés több mint 25
százalékát állítja elő, és dolgozza fel két üzemében, Székesfehérváron
és Debrecenben. A vállalkozásnál az október 26-án megtartott taggyűlésen Mélykuti Tibor lemondott ügyvezető igazgatói tisztségéről, és a
társasággal fennálló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt.
A taggyűlés az eddigi ügyvezetőigazgató-helyettest, Rózsás Mónikát
választotta meg a társaság ügyvezető igazgatójává.
A másik fontos személyi változás is Mélykuti Tibor nevéhez kötődik.
December közepén a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szűkszavú közleményben tudatta, hogy az elnökségi ülésen a megüresedett
elnöki posztra az időközi tisztségviselő-választáson Istvánfalvi Miklóst
(Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., elnök-igazgató), a korábbi társelnököt
választották meg a Terméktanács elnökének.
Beregszászi Miklós z
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Ünnepség a Szent István Egyetemen
December 15-én zsúfolásig megtelt a
gödöllői Szent István Agrártudományi
Egyetem díszterme a frissen diplomázott
hallgatókkal, szülőkkel, barátokkal
és nem utolsó sorban azokkal a történelmet
megélt idős, nyugdíjas szakemberekkel,
akik 60 éve végeztek az Egyetemen.

A

z ünnepség hangulatát és jelentőségét az is kiemelte, hogy
1945 óta, a jogelőd intézmények gazdász szakembereivel
együtt már 18 542 szakember került ki az Egyetemről. Ma
már Gödöllő neve egybeforrt a minőségi agrároktatással. A most
végzett hallgatók – a korábban végzettekkel együtt –, egy nagy
és erős szakmai közösség tagjaivá váltak, akik a hazai, sőt bátran
mondhatjuk, hogy a nemzetközi agrárértelmiség táborát gyarapítják.

Dr. Palkovics László rektor gyémántoklevelet ad át
dr. Lendvay Bélának
A kitüntetés alkalmából Újbuda polgármestere, dr. Hoffmann
Tamás az „Önkormányzat díszpolgára” címet adományozta dr.
Lendvay Bélának, amihez dr. Simicskó István országgyűlési képviselő is gratulált.

Ünnepség az egyetemen, még a karzatok is
megteltek vendégekkel
Dr. Káposzta József dékán beszámolójában elmondta, hogy
jelenleg négyezer hallgatója van az egyetemnek, hatvankét képzési
formában végezhetik a hallgatók a tanulmányaikat, és ezen belül
mintegy ötszázan ötven különböző országból érkeztek.
Az ünnepség megható, felemelő és tiszteletteljes pillanatai voltak azok, amikor dr. Palkovics László rektor bejelentette, hogy
az Intézmény jogelődjénél 60 évvel ezelőtt – 1958-ban – az
Agrárközgazdasági Karon végzett négy hallgatót gyémántoklevéllel
tüntet ki az Egyetem, köztük dr. Lendvay Bélát, lapunk alapítóját.
Ezzel a hatvan éven keresztül folytatott értékes szakmai tevékenységét ismerték el. A kitüntetett nagy örömmel, büszkeséggel és
köszönettel vette át a megérdemelt oklevelet. Gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk a további munkájához!

Dr. Hoffmann Tamás polgármester és dr. Simicskó István
országgyűlési képviselő gratulál dr. Lendvay Bélának
a díszpolgári címhez
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A tejtermeléssel foglalkozó
polgármester agrárkonferenciája
Sok érdekes dologról, szenzációnak kikiáltott csodatévőkről lehet manapság hallani, mellyel
tele vannak a hírcsatornák. A tejágazat területén is sok csodálni való dolog történik,
mégsem kapja fel azokat a média. Semmi baj, mert a Tejgazdasági Szemle arra törekszik,
hogy beszámoljon a fontosnak tartott ágazati eseményekről. Most olyan történetről
adunk hírt, mely nem mindennapos, így akár szenzációnak is nevezhető.

A

z történt, hogy az osztrák határ mentén
lévő Pinkamindszent polgármestere, ki
egy tejtermelő vállalkozás vezetője,
agrárkonferenciát szervezett. Mondhatjuk erre
azt, hogy bizony, ez derék dolog. De mit mondjunk akkor, ha ezt már a negyedik alkalommal
követi el? Mindemellett hagyományőrzésből is
példát mutat azzal, hogy a faluban egyedül az
ő házánál találunk fejőstehenet, melyet úgy
gondoz, mint a korábbi nemzedékek falvakban
élő lakói tették ezt annak idején.
Honnét van ideje és energiája ennek a több
embert kívánó feladatnak az elvégzésére? A
kérdésre válaszolva nemes egyszerűséggel
csak annyit mondott, itt töltöttem a gyermekkoromat, nagyon szeretem a falut. Azt szeretném, hogy még száz év múltán is élhető hely
legyen Pinkamindszent.
Ahhoz, hogy feltárjuk a cselekmény mozgatórugóit, tudnunk kell, hogy Pinkamindszent
egy mindössze 180 lelket számláló kis falu,
mely Körmend és Németújvár között félúton
helyezkedik el, határában folyik a Pinka folyó.
A századfordulón, a Batthyány család tulajdonlása alatt élte virágkorát. Ekkor 800 fő volt a
lakossága, vendéglőivel, malmával, vasútállomásával, iskolájával, és a kor színvonalán álló
mezőgazdasági kultúrájával, melynek szerves
része volt a tejelőszarvasmarha-tartás is. A
trianoni békeszerződést követően odaveszett
vonzáskörzete, a második világháború utáni
vasfüggöny, a körzetesítés a községet folyamatosan sorvasztotta el. Napjainkban került
abba a helyzetbe, hogy meg tudja őrizni értékeit, megmenteni őket a hálás utókornak.
A faluban meghonosodott agrárkonferencia
története 2014-re nyúlik vissza. Ekkor került
első alkalommal megtartásra a Pinkamenti
Agrárkonferencia. Ennek előzménye az volt,
hogy az önkormányzat megkapta a falu határában lévő volt határőrlaktanya hasznosítási jogát.
Feltételként azt szabták, hogy az épületet a felújítás után közösségi térként kell hasznosítani,
melyhez éves programtervet kell összeállítani.
Az éves programtervnek pedig része kell, hogy

Mesics László telepvezető, Kártyásné Tóth Éva közgazdasági-pénzügyi vezető
és Csiszár István ügyvezető, háttérben a holstein-friz tehenek
legyen a vidékfejlesztést segítő rendezvény is.
Ezen feltételek mentén került sor arra, hogy
megrendezzék a konferenciát – először még
csak egy előadóval, Dr. Szabari Miklós szaporodásbiológus közreműködésével –, mely a környékbeli, tejelőszarvasmarha-tartással foglalkozó gazdák körében pozitív fogadtatásra talált,
és várták annak folytatását a következő évre is.
A visszajelzések bátorításként szolgáltak az eseményt előkészítő Közösségi Ház szervezőinek,
így a rendezvény lassan kezdte kinőni a helyi
lehetőségeket, már nemcsak a környékbéli gazdák vesznek azon részt, hanem az ország távolabbi pontjáról, a környező megyékből is érkeznek tejtermeléssel foglalkozók az eseményre.
Nemcsak a résztvevők köre, de az előadások
tematikája is bővült. Azt lehet mondani, hogy
mára ez egy ismertté vált, bejáratott fóruma lett
a tejtermeléssel foglalkozó gazdáknak.
A soron következő IV. Pinkamenti Agrárkonferencia 2018 novemberének közepén
került megtartásra. Csiszár István agrármérnök a Pinkamenti Agrár Kft. vezetője és a falu
polgármestere a rendezvény megnyitóján egy
Einstein-idézetre hivatkozott, mely szerint „Az

őrültség nem más, mint ugyanazt tenni, újra
meg újra, anélkül, hogy az eredmény más
legyen.” Ezzel azt szerette volna érzékeltetni,
hogy fontos a változás az élet minden területén, így a tejelő tehenészetekben is, mivel az
ágazat rendkívül erőforrás-igényes, ezért nem
érdektelen, hogy a tehenészetek milyen hatékonysággal működnek, és az eredményességet milyen tényezők befolyásolják.
Egy másik Einstein-idézete arról szólt, hogy
„Az információ nem egyenlő a tudással, a
tudás egyedüli forrása a tapasztalás.” Az idézet tanulsága szerint a tejtermeléssel foglalkozó gazdálkodók feladatuknak tartják azt, hogy
a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat
megosszák gazdatársaikkal. A konferencia
előadói a saját tapasztalataik alapján szerzett
tudással tudják leginkább a résztvevők ismereteit gazdagítani, mely tudásra és tapasztalatra többek között a helyi tehenészetben végzett
munkájuk során tettek szert.
A rendezvény moderátoraként Dr. Stefler
József, a Kaposvári Egyetem Agrár- és
Környezettudományi Karának professzor emeritusa működött közre.
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A konferencián időrendi sorrendben az alábbi
előadások hangzottak el:
• A szaporodásbiológiai mutatószámok és a tejtermelés összefüggéseiről dr. Szabari Miklós agrármérnök, közgazdász tartott előadást.
• Az immunstátusz javításának lehetőségeiről a
tehenek kritikus ellés körüli időszakában témaköréről a J.O.B.-Feed Kft.-t képviselve Szemethy
Dániel takarmányozási tanácsadó mondta el
tapasztalatait.
• Az automatikus fejés managementet érintő kérdéseiről Homonnay Szilárd – a Lely Center Hungary
munkatársa tartott részletes tájékoztatást.
• A cirok és a szudáni cirokfű újszerű megközelítése,
a nagytejű tehén és növendékek takarmányozásában betöltött szerepe címmel dr. Orosz Szilvia, az
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. takarmányanalitikai igazgatójának előadása hangzott el.
• Tejelő tehenek gyakoribb emésztőszervi megbetegedéseiről dr. Varga Tamás kérődző-egészségügyi
szakállatorvos mondta el tapasztalatait, és adott
gyakorlati tanácsokat annak felismeréséről és a
gyors, hatékony beavatkozások megtételéről.
A rendezvényt nagy érdeklődés és aktivitás jellemezte, mely abban nyilvánult meg, hogy az előadások
után záporoztak a kérdések és vélemények. Az 53
résztvevő közül 21 fő a tejelő tehenészet képviseletében jelent meg, a többi résztvevő az országos
lefedettséggel rendelkező, tehenészeteket kiszolgáló
cégek területi képviselői közül került ki.
A rendezvény megtartása után lehetővé vált számomra a helyben gazdálkodó Pinkamenti Agrár Kft.
tevékenységébe betekinteni. A Kft. a jogelőd szövetkezetből alakult át gazdasági társasággá 2014-ben.
A jelen helyzetben 22 személy rendelkezik tulajdonrésszel, közülük Csiszár István ügyvezető az, aki meghatározó nagyságú tulajdonrészt birtokol. A gazdaság
35 főt foglalkoztat, ebből 17 fő az állattenyésztésben
dolgozik. Már a szövetkezeti időben jelentős hangsúllyal volt jelen a gazdaság működésében a tejelő
tehéntartás, öntözött gyepterület legeltetése segítette a tömegtakarmány biztosítását. A gazdálkodás
színvonala a rendszerváltáskor itt is hanyatlásnak

Dr. Orosz Szilvia,
Állattenyésztési
Teljesítményvizsgáló Kft.

indult. Sikerült ezt a hanyatló folyamatot megállítani, már látható, hogy a folyamatos fejlesztésnek
eredményei vannak. Több mint ötszáz holstein-fríz
képezi az állományt, melynek elődei úgy jöttek létre,
hogy a korábban tartott magyar tarka teheneknél az
embrióbeültetéses keresztezési módszert használták. A tejelőszarvasmarha-létszámuk 360 egyed. A
tejtermelés mennyiségi mutatói az elmúlt években
látványosan emelkedtek, mostanra már 31 liter lett a
fejési átlag. Öt évvel ezelőtt 5500-6000 liter tejet fejtek naponta, mára közel megduplázták ezt a mennyiséget. A tej zsírtartalma 3,8-4%, a tejfehérje-tartalom
3,2-3,3 közötti értéken van. Ezek jó értékek, mely a
J.O.B-Feed Kft. munkáját dicsérik, mely cég 2013
óta viszi a takarmányozás szervezését Oláh József
vezetésével. A termelt tejet a Sole-Mizo veszi át, és a
Bácsbokodon lévő feldolgozójába szállítja.
Régi típusú istállókban mélyalmos elhelyezési feltételek vannak. A laktációk száma az országos átlaggal
megegyezően alakul. Az átlagos tejelő napok száma
167, mely szintén jónak mondható, így az állomány
több mint fele mindig vemhes. Az eredmény annak
köszönhető, hogy a párosítási terv jóvoltából folyamatosan javulnak a genetikai mutatók.
A gazdaság 1400 hektár területet tart művelés alatt,
ennek nagyobb hányadán, mintegy 1100 hektáron
konvencionális, 300 hektáron ökológiai gazdálkodást
valósít meg. Az őszi káposztarepcének 300, az őszi
sörárpának 300, a durumbúzának 150 hektáron
folyik a termesztése. Termel még a gazdaság búzát,
kukoricát és a szarvasmarhák takarmányozásának
alapjául szolgáló tömegtakarmányokat. A szenázsként
hasznosított búza után másodvetésként kukoricát és
cirkot termesztenek, melyet Ausztriában, egy biomassza-erőműnek értékesítenek.
A környezettudatosság jegyében arra is gondot fordítanak, hogy a körmendi általános iskolában tanuló
gyerekek az iskola biológiai tanmenetének keretén
belül a Pinkamenti Agrár Kft. tehenészetében rendszeres látogatást tehessenek, így megismerjék a tej
előállításának körülményeit, és képet kapjanak az
állatokat tartó gazdaságban folyó munkákról.

Szemethy Dániel takarmányozási tanácsadó

Beregszászi Miklós z

dr. Varga Tamás kérődzőegészségügyi szakállatorvos
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Nagy dolgok történnek ott,
ahol a garabonciás megjelenik
Izsák határában gazdálkodik és tejfeldolgozó üzemet működtet az Alföldi Garabonciás Kft.,
mely családi vállalkozást Kocsis Pál irányítja. A cég névadója, a garabonciás,
a hiedelem szerint a magyar népi hitvilág földöntúli képességekkel rendelkező alakja,
aki nagy dolgokra képes. „Nomen est omen.”

I

zsák 5600 fős kisváros Bács-Kiskun megyében, Kiskőrös és
Kecskemét között félúton található. Történetének egyik legfontosabb
állomása 1997, ekkor kapta vissza városi rangját. A város nyugati
oldalán fekszik a Kiskunsági Nemzeti Park egyik legjelentősebb területe,
Közép-Európa legnagyobb édesvízi mocsara, a 2900 hektáros Kolon-tó.
Országszerte „a sárfehér hazájaként” ismert. Névadója a helyi
szőlőfajta, amelyet a hagyomány szerint az 1800-as évek utolsó
harmadában egy kadarkatáblában szelektált Szélesi József vincellér.
Legismertebb rendezvényét is nagy becsben tartott szőlőfajtájukról
nevezték el. A Sárfehér Napok programsorozata 1936-ban indult
útjára. Ma már minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén megrendezik a háromnapos fesztivált, amely nemcsak Izsák, hanem a térség
kiemelkedő rendezvénye is.
Kocsis Páltól, az Alföldi Garabonciás Kft. vezetőjétől a bevezetőben arról érdeklődöm, hogy mi jellemezte a vállalkozás indításának körülményeit.
Kecskeméten a piarista gimnáziumban érettségiztem, majd erősáramú szakmai ismereteket szereztem. Hosszú ideig az építőiparban
az erősáramú beruházások kivitelezésével foglalkoztam a tanult és
örökölt szakmámat gyakorolva, mint ahogy azt édesapám is tette. Tőle
vettem át ezelőtt negyven évvel a stafétabotot, amit nem tudtam kinek
átadni. A fiamnak nem volt ilyen vénája. A szolgáltatásnak ez a területe nagyon kapcsolatorientált, mely kapcsolati tőke jó esetben apáról
fiúra száll. Már elmúltam 50 éves, amikor mezőgazdasági tevékenységre cseréltem fel a korábban végzett
tevékenységemet. Olyan kibontakozási
lehetőséget kerestem, ahol a vállalkozás
révén önálló érték, termékképzés jön
létre, mely adott esetben értékesítésre is kerülhet. Az Alföldi Garabonciás
Kft.-ről elmondható, hogy ilyen értéket
teremtett. Létrehoztunk egy brandet
minden áruházláncban megvásárolható
termékek formájában, melyet ismernek
az emberek. Most az a feladat, hogy ezt
továbbvigyük, továbbfejlesszük.
Milyen feltételek mellett és mikor
indítottad útjára ezt a családi vállalkozást?
A feldolgozásunk 2002-ben indult el
a Kisszálláson bérbe vett feldolgozóüzemben, majd két évre rá az uniós
csatlakozás évében már saját feldol-

Betekintés a sajtérlelőbe

Ízelítő a kecskesajtkínálatból
gozóüzemmel rendelkeztünk, elkészült beruházásunk első üteme,
ennek folytatásaként öt év elteltével elkészült a beruházás II. üteme
is. A beruházás megépítését az a cél motiválta, hogy a környékben
termelt nagy mennyiségű kecsketej hasznosítása megoldódjon, melyet
nagy mennyiségben termeltek, de nem volt
felvásárlója. A gazdák örömmel fogadták a
feldolgozóüzem építésének hírét, kilátásba
helyezték szándékukat, hogy az alapanyagot hosszú távon biztosítani fogják. Ennek
ellenére nagy részük rövid idő elmúltával
felhagyott a tejtermeléssel, mivel az uniós
csatlakozás okán megváltoztak a támogatási feltételek, a kecsketenyésztés kikerült
a támogatások köréből. Többen a húsmarha
tenyésztésére tértek át, mivel az kevésbé munkaerőigényes vállalkozás. Ebben a
helyzetben kialakult annak a veszélye, hogy
alapanyag híján a feldolgozóüzemünket be
kell zárni, ennek kivédésére hoztuk létre
saját kecskefarmunkat. Jelenlegi állatlétszámunk közel 900 egyed, ebből mintegy
600 anyaállat, így biztosítva van az üzem évi
400 ezer liter kecsketejszükséglete. A fajták
közül alapvetően a szánentálira alapozunk.
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Próbálkoztunk a núbiai fajtával is, de azok nem hozták
a várt eredményt. A tejelő időszak február végétől
november végéig tart. A napi két alkalommal történő
fejés a 32 állásos fejőházban történik, miközben a tejelő
abraktakarmányt megkapják az állatok.
A tejfeldolgozás mellett tejtermeléssel is foglalkoztok, tehát gazdálkodtok. Ennek végzéséhez milyen
nagyságú földterületet használtok?
Bevételünk a létrehozott termékek értékesítéséből képződik, ezért mi inkább feldolgozónak számítunk, mint
termelőnek. Rendelkezésünkre áll 100 ha földterület.
Ennek 70%-a legelő, melyet a nemzeti park határterületén lévő ősgyep alkot. Az ősgyepet kaszálással, illetve
legeltetéssel hasznosítjuk. Földterületünk kisebb hányada szántó, melyen lucernát termelünk, ezzel a kecskeállomány tömegtakarmány-szükségletét fedezni tudjuk,
az abraktakarmányt meg vásárolnunk kell.
Időközben kitanultad a sajtkészítő szakmát?
Nem vagyok sajtmester, nem is vágyom azzá válni,
nincs olyan ambícióm, hogy én készítsem az ország
legjobb sajtját. Nekem mindig az volt a koncepcióm,
hogy nem a saját termelésű tejet feldolgozó kézműves
sajtkészítő szeretnék lenni, hanem olyan sajtkészítő,
ki folyamatosan azonos minőségű, magas prémium
kategóriába tartozó sajtot állít elő, mely az áruházláncokban megvásárolható. Ennek érdekében szervezem

A tejfeldolgozó
meg a termelést és a feldolgozást, és képzett
tejipari szakembereket és sajtmestert alkalmazok a vállalkozásomban.
Nem vagyunk a szó klasszikus értelmében
vett kézműves sajtkészítők. Nem is lehetünk
a feldolgozott tej mennyisége alapján azok.
A termékek gyártási technológiája alapján
azonban az általunk készített sajtokat és
egyéb tejtermékeket lehet kézműves jelzővel
illetni, én vállalom ennek a minősítésnek a
használatát. Úgy gondolom, feljogosít ennek
a minősítésnek a használatára az a tény is,
hogy az összes termékünk teljes tejből készül,
Garabonciás félkemény sajt
és a készítés folyamata megegyezik a kézműves termékkészítés folyamatával, a különbség
abban van, hogy mi ezt nagyobb mennyiségben csináljuk. A piacon
kapható kézműves sajtok mennyisége örvendetesen növekszik, és
egyre jobb minőségben készülnek, ennek nagyon örülök, és a magam
szerény eszközeivel támogatom azt.
Évente milyen nagyságú tejmennyiséget dolgoztok fel?
Évente másfél millió liter tej kerül feldolgozásra, ebből a legnagyobb
mennyiséget a tehéntej teszi ki, ez évente 1 millió liter, melyet a helyi
termelőktől vásárolunk fel. Értelemszerűen ennek kell a legnagyobb
mennyiségnek lenni, mivel a kecsketej termelése szezonális jellegű,
éves szinten mintegy félmillió litert dolgozunk fel belőle. Mikor nincs
kecsketejtermelésünk, akkor is kell a feldolgozóban lévő alkalmazottaknak munkát biztosítani (alkalmazottaink száma 25-30 fő között
változik), mely a tehéntej folyamatos feldolgozása révén megoldott.
A legkisebb tétel, mely úgyszintén szezonális jellegű, a juhtej, melyet
szintén a környékbeli gazdáktól vásárolunk.
Mi jellemzi a termékösszetételt és az értékesítést?
Tehéntejből palackozott tejet, túrót, sajtot készítünk, és egyre nagyobb
az igény az aludttejre is. Büszkén mondhatom, hogy a parenyica sajtunk a nemrégiben készült internetes felmérés szerint az áruházakban
kapható legjobb parenyica minősítését kapta, melynek értékét az sem
rontja, hogy ez egyben a legdrágább is. A magas ár abból adódik,
hogy teljes tejből készül, hagyományosan kézi munkával nyújtják
és tekerik, és fűrészporos füstölést kap. Kecsketejből többféle sajtot
készítünk, így lágy sajtot, ömlesztett sajtot, félkemény és kemény
sajtokat. Szeretnénk az 5-6 hónapos érlelési idejű félkemény sajtok
mennyiségét növelni. Készül még nálunk juhsajt és juhtúró is. Az
értékesítés alapja az áruházláncokkal kötött szerződéses megállapo-
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dás, mely folyamatos szállítást és azonos minőséget követel
meg tőlünk. Az áruházláncokban történő értékesítés mellett
működtetünk webáruházas értékesítést is, de az így forgalmazott termékek részaránya meglehetősen szolid.
A Sajtkészítők Egyesületének létrehozásában és tevékenységének szervezésében jelentős szerepet vállaltál.
Nagy elánnal kezdtük el az egyesület megszervezését.
Hittem benne, hogy szükség van erre a szervezetre,
sokat dolgoztunk a létrehozásán, felépítettük, és működik.
Örvendetes, hogy a kézműves sajtok minősége számottevően javult, de ez nem jár együtt a sajtkészítők közösségi
együttműködésének fejlődésével.
Alapvetően az összefogást és a közösen egy irányba
történő gondolkodást hiányolom. Meg lehet érteni, hogy
Kecskefarm a legelőn
aki az állatokat gondozza, a tejet feldolgozza, és az értékesítésre is jelentős energiát összpontosít, annak kevés ideje marad a kicsit elvette a kedvemet, ezért is adtam vissza nemrég egy tervezett
közösségi tevékenység végzésére. Ha az egyesület tevékenységét egy beruházás megvalósításáról szóló pályázatot, mert nincs megoldva az
10-es skálán kellene értékelni, én azt mondanám, hogy most a 2,5-es utódlás kérdése. A két legfiatalabb gyermekem most 12 esztendős, mire
oda jutnak, hogy az utódlásra készek legyenek, még kell legalább 15 év.
fokozaton vagyunk.
Attól tartok, hogy nekem már nem áll rendelkezésre aktív 15 esztendő,
hogy az üzem vezetését, a kereskedőpartnerekkel való kapcsolattartást
Milyen tervek, elképzelések vannak a jövőt illetően?
Most megint abba a helyzetbe kerültem, hogy itt van egy jól felépített meg az összes többi feladatot továbbvigyem. Most az egyik legfontosabb
cég, melyet lehetne dinamikusan fejleszteni, de gyermekeim közül nem feladatom, hogy egy jövőképet alakítsak ki, melyben az utódlás kérdése
akarja egyikük sem továbbvinni a családi vállalkozást. Én a 65 évem- is megoldódik, akár egy új tulajdonos vagy menedzsment is szóba jöhet.
mel nem érzek motivációt arra, hogy hová és miért fejlesszek, ha nem
Beregszászi Miklós z
látom azt, hogy ki fogja továbbvinni a cég vezetését. Ez a dolog egy

OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK RÉSZÉRE A.U.V.
A Dalmavital egy egyedülálló, ß-karotint és E-vitamint tartalmazó
készítmény, ami javítja a reprodukciós teljesítményt, véd az oxidatív
stressz ellen, valamint erősíti a szarvasmarhák immunrendszerét.
CÉLÁLLATFAJ: Szarvasmarha (tehén)
KISZERELÉS: 100 ml, 250 ml
Vényköteles állatgyógyszer.
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

MAGAS β-KAROTIN TARTALOM
ELNYÚJTOTT HATÁS
E-VITAMIN TARTALOM
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Új kutatások a tejtermékpálya élelmiszerbiztonságának növelése érdekében
Kutatási program kezdődött a Debreceni Egyetemen a tejbe kerülő, közegészségügyi
veszélyt jelentő aflatoxin meghatározásáról és csökkentéséről.

A

kutatás céljára létrehozott konzorcium vezetője, a Debreceni
Egyetem a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatallal mintegy 300 millió
forint támogatási összeget nyert a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Kiválóság pályázatán.
A támogatott projekt feladata a magyar
fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin-terhelésének meghatározása a
tejtermékláncban, valamint a kockázatkezelő intézkedések megalapozása. Cél
a fogyasztói kitettség feltárásán alapuló élelmiszerbiztonsági kockázatbecslés
pontosítása, valamint a megelőzés. A
kutatók szerint a méreg jelenléte
a különféle kukoricahibridek és
tárolástechnológiák megfelelő
használatával csökkenthető.
A projekt során mikrobiológiai és analitikai eszközökkel
feltárják azokat a technológiai folyamatokat, amelyeken
keresztül a mikotoxinok bekerülhetnek az élelmiszerláncba.
Kidolgozzák azt is, hogy különböző mikroorganizmusok segítségével hogyan gátolható a mikotoxinok kialakulása, illetve hogyan
lehet hatástalanítani a takarmányba
már bejutottakat.
A szeptember elején indult négyéves
projekt eredménye ajánlás formájában
jelenhet majd meg a tejtermékláncban
szereplők számára. A megfelelő tárolási
technológiák, valamint a fertőzés esetén
szükséges intézkedésekről szóló ismeretek pedig a jövő szakembereinek képzésébe, az oktatásba is bekerülnek.
Napjaink egyik fontos élelmiszerbiztonsági
veszélyét a mikroszkopikus gombák által
termelt, úgynevezett mikotoxinok jelentik.
Ezek közé tartoznak az Aspergillus flavus,
az Aspergillus parasiticus és az Aspergillus
nomius által termelt másodlagos anyagcseretermékek melyek közül a B1, B2, G1, G2
a leggyakoribbak. Ezeken túlmenően mind
a tejben, mind pedig egyes tejtermékekben

megjelenhet az aflatoxin M1, amely elsősorban a 14 éven aluliak számára jelent
nagy veszélyt. Ez az anyag az aflatoxin B1
4-hidroxy származéka, és a határértéke az
EU-ban 0,05 mikrogramm/kg. A szarvasmarha májában képződik, és kiválasztódik a tejbe
is. Ez a tény is indokolja, hogy a világ Európai
Unión és USA-n kívüli országaiban is (Szerbia,
Irán, Goa India, Kína, Brazília, Kolumbia)
kiemelkedően vizsgálják a tejek, gyermektápszerek, tejtermékek AFM1-tartalmát.

Ki gondolná, hogy ez a szép sárga
penész az elképzelhető legmérgezőbb
és legrákkeltőbb toxinokat termeli?
Fotó: Pócsi István
Ezek közül számunkra nagyon tanulságosak
azok az eredmények, amelyeket egyrészt az
olaszországi takarmány-tej-láncról, másrészt
a szerbiai kutatók a szemes kukoricáról
közöltek az elmúlt években. Ezáltal egyre
jobban felerősödött az nézet, hogy nemcsak
az importáruban lehet szennyeződés, hanem
az Európában termesztett terményekben is.
Korábban ugyanis az a nézet terjedt el, hogy
kontinensünkön kicsi annak a valószínűsége,
hogy aflatoxin-szennyeződés forduljon elő az
itt termelt gabonáknál.
Tekintettel arra, hogy hazánk sem kerülheti meg a válaszadást azokra a kérdésekre,
amit az időjárási szélsőségek gyakoriságának

várható növekedése, a gyors hibridváltás,
az öntözés terjedése okozhat az aflatoxinok
terjedése terén, különös tekintettel a tejelőállományok takarmánybázisának (szemes és
silózott kukorica) minőségére, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az
elmúlt évben pályázatot hirdetett a Nemzeti
Kiválósági programon belül a népegészséget
befolyásoló hatások vizsgálatára is. Ennek
keretében több kutatási programot is támogat ezen a területen. Ezek közé tartozik „A
magyar lakosság, különös tekintettel a 14
év alatti gyerekek, AFM1 rövid és hosszútávú terhelésének meghatározása és az
expozíció mértékétől függő kockázatkezelő intézkedések megalapozása”
című program is.
E projekt kitűzött feladatai:
„A projekt elsődleges célja nem
az, hogy az élelmiszerbe bekerült aflatoxin M1-et kimutassuk,
hanem az a célja, hogy megakadályozzuk ennek a rendkívül
toxikus anyagnak a táplálékláncba kerülését. Ehhez megfelelő
módszerek, megfelelő monitoring
rendszer és felülvizsgált kockázatbecslési módszerek alapján módosított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerekre van szükség.”
Kidolgozásra kerül a fogyasztók rövid és
hosszú távú expozíciójának meghatározási
módszere, és a mérési eredmények, valamint a magyar fogyasztási adatok alapján a
fogyasztókat érő AFM1 expozíció;
Kidolgozásra és gyakorlati kipróbálásra
kerül a magyar viszonyokra adaptált eljárás a szennyezés korai felismerésére, mely
szükség esetén bevezethető és általánosan
alkalmazható lesz. Az eredmények alapján
javaslat készül az általánosan alkalmazandó
belső ellenőrzési gyakorlatra, illetve a szükséges hatósági intézkedésekre.
Ehhez különböző tejelőállományú tehenészeti telepeken szükséges a takarmányok és
a tej vizsgálata.
Vizsgálni kell az alaptakarmány aflatoxin-fertőzöttségét különböző szántóföldi
táblákról (hibrid, agrotechnika, beleértve
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az öntözést is), betakarításkori állapotban.
Célszerű a beltartalmi jellemzők meghatározása is.
Vizsgálni kell a takarmány-alapanyag
(kukorica), majd a takarmány-összetétel változását a silózási folyamat alatt, az elegytej
aflatoxinnal való szennyezettségének a kritikus pontjait, a meglévő minőségbiztosítási
rendszerek hatékonyságát ebből a szempontból.
Vizsgálni kell a szennyezett tej feldolgozásának hatására beálló változásokat. Analitikai
módszerű összehasonlítás (HPLC és immunoassay) szükséges mind a takarmányoknál,
mind a tejeknél. Fel kell tárni a matrix-associated formák (maszkolt mikotoxin) előfordulását Magyarországon, beleértve az analitikai
módszerek fejlesztését is (kivonatkészítés).
Eredményként segíthetjük az Európai Unió
illetékes hivatalának (EFSA) határérték-megállapító tevékenységét.
A pályázat célkitűzéseinek megvalósításán
konzorcium keretében a Debreceni Egyetem
(DE) különböző szervezeti egységei (Természettudományi és Technológiai Kar Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertudományi

Intézete, Műszerközpontja, az Egyetem
Táplálkozástudományi Intézete), illetve a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) munkatársai dolgoznak együtt.
A vizsgálatok során az országos lefedettségre törekszünk úgy, hogy a tejtermelő
gazdaságok eltérő mérete is megfelelően
képviselve legyen, ezért 2000 mintát fogunk
az együttműködő vállalkozásoktól begyűjteni.
Ez a mintaszám (takarmány, tej, tejtermék)
reményeink szerint elegendő lesz a hazánk
tejtermékláncát jellemző helyzet feltárására.
Célunk ez utóbbi, és nem a szankcionálás,
hanem a megelőző intézkedések hatékonyságának fokozása.
Újdonságtartalom, jelentőség: Kidolgozásra kerül a fogyasztók rövid és hosszú távú
expozíciójának meghatározási módszere és
a mérési eredmények, valamint a magyar
fogyasztási adatok alapján a fogyasztókat érő
AFM1 expozíció.
Kidolgozásra és gyakorlati kipróbálásra
kerül a magyar viszonyokra adaptált eljárás a szennyezés korai felismerésére, mely
szükség esetén bevezethető és általánosan
alkalmazható lesz. Az eredmények alapján
javaslat készül az általánosan alkalmazandó

belső ellenőrzési gyakorlatra, illetve a szükséges hatósági intézkedésekre.
Új ismeretekhez jutunk (fuzáriumfertőzés iránti fogékonyság) egyes silókukorica-hibridekről (hibridtípusokról), amikor
eltérő termesztéstechnológiával termesztik
azokat.
Javaslat készítése az üzemi minőségbiztosítás, minőségirányítási rendszer módosítására. Ha ezt az eredmények indokolttá teszik.
Új ismeretek feltárása a feldolgozás során
végbemenő változásokról, amelyek eltérő lactobacillus-törzsek és eltérő aflatoxin-változatok között játszódnak le.
Társadalmi haszon és jelentőség:
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Nemzeti
Élelmiszerbiztonsági programban kiemelt
jelentőséggel említik az egészséges élelmiszerek közül a toxinmentes gabonát és tejet,
illetve tejtermékeket, a projekt eredményei a
népegészségügy területén közvetlenül hasznosulhatnak. Ehhez társul a tejtermelők, belés külpiaci kereskedők további haszna, amely
a megbízható hazai és külpiaci pozíciókat
jelentheti.
Dr. Győri Zoltán z egyetemi tanár
Dr. Pócsi István z egyetemi tanár
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Új-Zéland tejgazdasága
A külföldi országok tejtermelését vizsgálva, most Európából egy
nagyot ugrunk, és bemutatunk egy kis országot, Új-Zélandot,
amely a tejtermelés és -feldolgozás területén valóságos csodát
művelt. Ha a világ országait a tejtermelés és tejexport
leglátványosabb felfuttatása alapján kellene sorba állítani,
akkor óriási előnnyel Új-Zéland kerülne az első helyre.

Ú

j-Zéland a Csendes-óceán délnyugati
részén – az ausztrál földrész közelében
– fekszik, két nagy és számos kisebb
szigetből áll, az utóbbiak közül egy sem éri el az
1.000 km2-t. Az ország területe 268.680 km2,
lakóinak száma 4,9 millió. Az Északi-sziget sík
területűnek tekinthető, a Déli-szigeten viszont
egy magashegység húzódik végig, melynek
legmagasabb pontja 3.764 méter. Az éghajlat mérsékelten óceáni, egész évben alkalmas
a legeltetéses állattartásra. A csapadékeloszlás egyenetlen, de a szarvasmarhák legeltetése szempontjából fontos területeken bőséges.
Új-Zéland ásványkincsekben szegény, így a gazdaság egyik fő pillérét a mezőgazdaság adja,
amelynek világviszonylatban szinte egyedülálló
jellemzője, hogy a szántóföldek a teljes mezőgazdasági területből mindössze 2,1, a legelők
viszont több mint 50 százalékkal részesednek. Ez
képezi a tejtermelés alapját, amely Új-Zélandot a
gazdaságilag fejlett országok sorába emelte. Bár
a századforduló óta az ipar és a szolgáltatások
jövedelemtermelő képessége erősen felgyorsult,
a mezőgazdaság még mindig közel 9 százalékkal
részesedik a GDP-termeléséből.
Amikor egy angol misszionárius 1814-ben
bevitte az első két tehenet az országba (ekkor
Európában a tejtermelésnek már sok évszázados hagyománya volt), senki sem gondolta,
hogy 150-200 év elteltével ez a kis ország lesz
a világ legnagyobb tejtermék-exportőre. Azt
könnyű volt felfedezni, hogy a nagy kiterjedésű,
magas hozamú és egész évben friss füvet adó
legelők kedvező feltételeket teremtenek a tejtermeléshez, minden egyéb körülmény viszont
az ellen szólt, hogy ez az ország nagy volumenű
tejexportra rendezkedjék be. Annak felismeréséhez viszont zseniális meglátásra volt szükség, hogy a Föld egyik legtávolabbi zugában
található ország a világ első számú exportőre
lehet még a magas víztartalmú, nehezen szállítható, gyorsan romló és alacsony egységárú
tejtermékekkel is. Ráadásul az új-zélandi tejtermelés felfutásának kezdetén – egészen a
huszadik század közepéig – a mostani nagy
tejimportőr ázsiai országok (Kína, Malajzia,

Japán, Fülöp-szigetek) tejfogyasztása rendkívül
alacsony szinten mozgott.
A farmerek rájöttek arra, hogy ezeket a szigeten addig ismeretlen állatokat a bőséges fűhozamot biztosító legelőkön tartva olcsó tejet lehet
termelni, amely (házilag) vajjá és sajttá feldolgozva jól értékesíthető volt a városokban (többnyire
nem pénzért, hanem más árucikkekért cserébe).
Egy emberöltő elteltével országszerte elszaporodtak a tehéntartó gazdaságok, csaknem
kizárólag kettős hasznosítású (angol shorthorn)
állatokat tartva. A fejlődés a 19. század közepétől
felgyorsult. Az ezernyolcszázhetvenes-nyolcvanas évekre megjelentek a tejszövetkezetek és a
tejfeldolgozó (vajgyártó) üzemek, amelyek egyben a farmerek gyülekező- és találkozó-társalkodó helyeivé is váltak. 1882-ben kifutott az első
hűtőberendezésekkel felszerelt hajó, a Dunedin,
amely tejet és vajat szállított Angliába. A hűtéstechnika (elektromos jégszekrények) fejlődése
újabb lendületet adott a tejtermelésnek, mivel
az értékes vajat és sajtot nagyobb távolságokra
is lehetett exportálni. Ezzel egyidőben megindult
a nagyobb hozamú tehenek szelektálása és
importja. Az első holstein-fríz tehenet 1884-ben
hozták be Hollandiából. Jelenleg ennek a fajtának a helyi viszonyokra átkeresztezett változata
teszi ki az ország tejelőállományának 48 százalékát. Nagyobb arányban jelen vannak még az
angol shorthorn, a jersey és az ayrshire fajták.
1893-ban üzembe helyezték az első (mechanikus) fejőgépeket, majd 1904-ben első ízben
gyártottak tejport. A legnagyobb előrehaladást
ez a felfedezés (nem új-zélandi találmány) jelentette, mivel segítségével a gyorsan romló és
nehezen szállítható tejet tejporrá dolgozták fel,
amely jól eltartható és – a folyékony tejhez
viszonyítva – könnyen, alacsony fuvarköltséggel
mozgatható. Ezzel Új-Zéland a világ tejexportjának élvonalába lépett. A következő mérföldkő (a
20. század hetvenes éveiben) a savó porításának
megoldása volt, amelynek eredményeként a
korábban értéktelen melléktermék, a szennyvíztisztításban komoly gondot okozó savó magas
értékű fehérjetermékké vált, többek között a
gyermektápszerek alapanyagaként. Jelenleg

Új-Zéland csak Kínába évente több mint egymilliárd NZ dollár (1 új-zélandi dollár ~ 189 Ft)
értékben exportál gyermektápszereket, de savóport is több országba szállít.
Mára a szarvasmarhatartás a maga képére
formálta az egész ország mezőgazdaságát. A
teljes állomány (mintegy 11,75 millió) messze
meghaladja, a fejőstehenek száma (4,8 millió)
megközelíti a lakosok számát, és a tejtermelés a
gazdaság egyik legfontosabb motorja és exportbevételi forrása lett. A legutóbbi három évben
az ország 8.500 tejtermelő gazdasága éves
szinten 21 millió tonna mennyiségű tejet állított
elő, ami másfélszer több, mint az EU új (volt
szocialista) tagországainak együttes termelése
(Lengyelországot leszámítva). Ezzel Új-Zéland a
világ nyolcadik legnagyobb tejtermelő országa.
Az előállított tejtermékek 95 százaléka exportra
kerül, és ezek a termékek az ország teljes
exportjából 18-20 százalékkal részesednek (ez
az utóbbi arány egyedülálló a világon).
Az agrarszektor.hu hírportál 2018. május 22-i
száma szerint „ez a kis szigetország sokkal jelentősebb tejtermelőnek számít, mint Ausztrália:
2018-ban 21,3 millió tonnás rekordtermelést
valószínűsítenek…”
Egy új-zélandi gazdaságra átlagosan 414
fejőstehén és 147 hektár terület jut, miközben
a termelőüzemek száma folyamatosan csökken
(2005-ben még közel 13.000 ilyen üzem működött). Az egy tehénre jutó tejhozam a legutóbbi
három év átlagában 4.500-4.700 kg-ot tett ki,
ami a nagy európai tejtermelő országok átlagának alig több mint felét jelenti, az európaiak
mégis szívesen cserélnének Új-Zélanddal, amely
(a nagy termelők közül) a világon a legkisebb
ráfordítással képes előállítani a tejet. A tejtermelés önköltségét vizsgáló tanulmányok nem
egységes adatokat tartalmaznak, azt viszont
egyértelműen leszögezik, hogy Új-Zéland az
európai országok és az USA önköltségének nem
egészen feléért képes előállítani egy liter tejet,
bár az utóbbi években az előállítási költségek
Új-Zélandon jelentősen megemelkedtek.
A nyerstej árát Új-Zélandon a szárazanyag-tartalom szerint számítják. Jelenleg a termelő 6,506,70 NZ dollár közötti összeget kap 1 kg szárazanyagot tartalmazó tejért, ami kb. 0,70-0,75
dollár kilónkénti árnak felel meg, és megfelelő
jövedelmet biztosít a gazdáknak, különösen, ha
figyelembe vesszük az exportáló szövetkezetek
által osztott nyereségrészesedést is.
A tartási rendszert összehasonlítva az önköltségbeli különbség könnyen átlátható, mivel
Új-Zélandon nem a takarmányt kell a tehén elé
rakni, elég a tehenet a takarmányhoz (a legelőre)
hajtani. A legeltetést szakaszosan oldják meg,
bizonyos részeket váltakozva pihentetnek. Bár a
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legelők hozamát időnként felülvetéssel javítani
kell, megspórolják a takarmánynövények vetésének, betakarításának, tárolásának és kezelésének, valamint nagyrészt az istállók építésének és
működtetésének költségeit. A tehenek nagy részét
egész évben a legelőn tartják, az állatoknak az
esőtől való védelmét és a fejést könnyűszerkezetes, oldalt nyitott épületekben oldják meg.
A legeltetésre alapozott takarmányozás következtében Új-Zélandon a laktációs időszak rövidebb az európainál (évi 230-240 nap), a téli
hónapokban (május, június, július) a tejtermelés
minimálisra csökken.

Dús legelőn pihenő tehenek

Átjáró rendszerű fejőszínek

A mintegy 21 millió tonna tejből Új-Zélandon évi
átlagban 800.000 tonna teljes tejport, 420.000
tonna vajat, 370.000 tonna sovány tejport,
400.000 tonna sajtot, 200.000 tonna kazeint és
150.000 tonna egyéb terméket állítanak elő.
Történelmileg Új-Zéland tejtermelését a szövetkezetek uralták, és ez a helyzet gyakorlatilag
máig fennmaradt, bár a magas exporthányad
miatt a szövetkezeti jelleg egyre inkább háttérbe
szorul. Szövetkezetként működik a legnagyobb
feldolgozóüzem, a Fonterra is, amely az ország
teljes termelésének mintegy 85 százalékát dolgozza fel. Egyik legújabb üzemük óránként 28
tonna tejport tud előállítani.
Új-Zéland a világ legnagyobb tejexportőre,
nyerstej egyenértékre átszámítva éves átlagban

mintegy 19 millió tonna tejet exportál, és 28-30
százalékkal részesedik a világ teljes tejtermékforgalmából. A tejtermékekből származó exportbevétel 13-14 milliárd új-zélandi dollárt tesz ki,
ami szintén a legmagasabb a világon (fantasztikus teljesítmény egy kis országtól, amely a világ
területéből kevesebb mint kettő, népességéből
pedig kevesebb mint egy ezrelékkel részesedik).
Tejtermékei a világ mintegy 140 országába
jutnak el, az öt legnagyobb piacot Kína, az USA,
az Egyesült Arab Emírségek, Ausztrália és Japán
jelentik (több mint 70 százalékos részesedéssel).
A tengeri szállítási lehetőséget és az exporton
belül a porított termékek magas arányát figyelembe véve, a kelet-ázsiai térségben gyakorlatilag a beszállítók közül legfeljebb csak Ausztrália
lehet árban konkurense.
A rendkívül magas exporthányad miatt
Új-Zélandon a teljes tejtermelés az exportnak
van alárendelve. Az egy főre jutó belső fogyasztás közepesnek tekinthető, évi 106 kg/fő, de
az ellátást szolgáló termelésnek nincs igazán
jelentősége, mivel a teljes belső fogyasztás a
termelésnek csak egy töredékét teszi ki, és a
nemzetközi piacon újonnan megjelent, korszerű
termékeket bármikor be tudják hozni – többek
között Ausztráliából – a választék bővítésére.
A választék bővítését egyébként megoldják azok
a nagy nemzetközi cégek is, amelyek saját kirendeltséggel rendelkeznek Új-Zélandon (Danone,
Friesland Campina). Ezért nem sokat mond az
új-zélandi tejtermékek felsorolása (bár kiváló
minőségűek és a legjobbak közé tartoznak a
világon), mivel ezek a termékek gyakorlatilag a
nagy tejtermelő országok választékát tükrözik.
A helyi termelők számára az a fontosabb, hogy
az exportárualapot megfelelő mennyiségben és
minőségben előállítsák. Az új-zélandi tejminőség
lényegének megértéséhez csak rá kell nézni a
szép panorámát nyújtó legelőkön boldogan élő
tehenekre.
Az utóbbi hónapokban a nemzetközi hírportálok két olyan fejleményről tudósítanak, amelyek
megtörhetik Új-Zéland tejgazdaságának fejlődését. Egyrészt a mikoplazma betegség olyan
súlyosan megfertőzte a tehénállományt, hogy
annak megfékezése csak tömeges kivágással
lehetséges. Egyes elemzők 30-35 ezer, mások
akár 120-150 ezer fejőstehén kényszerű kiselejtezéséről beszélnek. A végleges szám nem
ismeretes, az utóbbi változat azonban nagyon
érzékenyen érintené az új-zélandi tejtermelés
jövedelmezőségét.
Több cikk jelent meg arról is, hogy az EU és
Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi egyezmény nyomán olcsó új-zélandi tejtermékek
áraszthatják el Európát, és jelenthetnek konkurenciát a helyi termelőknek. A Thünen Intézet

ez év decemberében közölt elemzése azonban
rámutatott arra, hogy az új-zélandi termékek
beáramlása csak csekély mértékben fogja befolyásolni az európai tejpiacot, elsősorban azért,
mert a szigetország nem lesz képes jelentősen
növelni kibocsátását.
Néhány mondat az Új-Zélandon legkedveltebb, illetve legnagyobb mennyiségben
fogyasztott sajtokról.
A sajtok közül a brie, a stilton és a havarti
a legkedveltebbek, ezeket a lakosság az ország
híresen jó fehérboraival (chardonnay, sauvignon
blanc) fogyasztja. A brie francia sajtcsalád világszerte ismert, nemespenésszel érlelt lágy sajtok
változatait képezi.
A stilton és a havarti is szerepel a világ 13
legfinomabb sajtféléjének rangsorában.
A stiltont gyakran az angol sajtok királyának
is nevezik, közepesen kemény, préseletlen sajt,
teljes zsírtartalmú tehéntejből, tejszín hozzáadásával készül. Az erős íze annak függvényében
változik, hogy mennyi ideig érlelik, de az íz gazdag és pikáns. Házilag készített változatát magas
formákba öntik, amely sokkal erősebb ízű, és
több zöldes penészt tartalmaz, mint a bolti.
A havarti Dániából származó félkemény sajt,
zsíros tehéntejből héjjal vagy héj nélkül apró
lyukakkal készítik és érlelik. Enyhe ízű, ha fiatal,
erős-csípős ízű, ha érett. Íze vajas, édeskéstől
egészen a nagyon édesig változik. Az érlelés
előrehaladtával a sajt íze egyre sósabbá válik.
Grillezve, szeletelve és olvasztva is fogyasztható.

Stilton

Havarti

Összefoglalva: Új-Zéland tejgazdasága –
kedvező éghajlati és rét-legelő adottságai –,
valamint nyereséges exportorientált működése
egyedülálló a világon. A tejalapanyag előállítási
önköltsége mintegy fele a fejlett tejgazdaságú
országok istállózó tejtermelésének. Száznegyven
országba exportálja igény szerint gyártott sajt- és
tejtermékféleségeit. A megtermelt tej öt százalékát dolgozzák fel a belföldi fogyasztáshoz,
kiegészítve azt igény szerinti importválasztékkal,
a közepes szintű, évi 106 kg/fő fogyasztásukhoz. A tejtermék-világkereskedelmet egyharmad
arányban Új-Zéland képviseli.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Innovatív tejipari technológiák
membránszeparáció alkalmazásával:
Kíméletes tejfehérje-frakcionálási
eljárás kifejlesztése
A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (MTKI Kft.) élen jár a membránszeparáció
(mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés, reverz ozmózis) tejipari alkalmazására végzett
eljárásainak kifejlesztésében, melyeknek célja olyan új termékek és gyártástechnológiák
kidolgozása, amelyek a tej alkotórészeit nagyobb hatásfokkal hasznosítják.

A

kutatás-fejlesztési munka eredményeképpen olyan új termékek valósulnak
meg – tejfehérje-koncentrátumok és
-izolátumok, sajtkészítmények, savófehérje
alapú krémsajtok és desszertek, micelláris
kazein és natív savófehérje-izolátum –, amelyek kedvező táplálkozási értékükkel, kiváló
érzékszervi és funkcionális tulajdonságaikkal, kedvező alapanyag-ráfordításukkal járulnak hozzá a tejgazdaság eredményességéhez. Az ezen eljárásokkal készült termékeket
Magyarországon és külföldön egyaránt gyártják. Az Intézet munkája a termékek és gyártástechnológiák kidolgozása mellett magában foglalja a gyártóvonalak és a gyártáshoz
szükséges speciális berendezések tervezését,
a gyártóvonalak beüzemelését, a minőség-ellenőrzés követelményeinek kidolgozását is,
amelynek alkalmazása garanciát nyújt a gyártás biztonságára és a kiváló minőségű termékek előállítására.
Az MTKI Kft. munkatársainak legújabb innovációs célja olyan nagyüzemi gyártásra közvetlenül adaptálható, kíméletes, tisztán fizikai
elven alapuló membránszeparaciós eljárás
(hideg mikroszűrés) kifejlesztése, amellyel a
tejfehérjék frakcionálása az eddig alkalmazott
eljárásoknál gazdaságosabban, jobb minőségű termékeket eredményezve kivitelezhető,
azáltal, hogy az eljárás során a tejfehérjék
megőrzik eredeti, natív állapotukat és biológiai
értéküket.
A tejfehérje két fő komponense, a kazeinfehérje és a savófehérje számos tulajdonságában, összetételében, táplálkozási értékében
különbözik. A négy fő membránszeparációs
eljárás (mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés
és reverz ozmózis), illetve azok kombinációi
számos elméleti és gyakorlati lehetőséget
nyújtanak a tej összetevőinek fizikai úton való

MTKI Kft. székhelye Mosonmagyaróváron
szétválasztására, koncentrálására. Ezen eljárások alkalmazásának előnye, hogy lévén tisztán fizikai eljárások, a fehérjék natív állapotban
maradnak, megőrzik fizikai-kémiai szerkezetüket és eredeti tulajdonságaikat.
A mikroszűrés lényege, hogy egy féligáteresztő membrán két oldala között nyomáskülönbséget hozunk létre, így a membrán
pórusméreténél kisebb molekulaméretű anyagok a membránon átjutnak, míg a nagyobb
molekulaméretű anyagok koncentrálódnak.
A membránon átjutó anyagot permeátumnak,
a betáplálási oldalon maradó anyagot retentátumnak vagy koncentrátumnak nevezzük. A tej
mikroszűrése során a kazein a retentátumban
dúsul, a kisebb molekulatömegű savófehérje-frakciók a membránon áthaladva a permeátumban találhatóak.
Az iparban jelenleg alkalmazott meleg
(45-50 °C-on végzett) mikroszűrés legfőbb
korlátja, hogy a mikroorganizmusok üzemelés közbeni szaporodása miatt az üzemelési idő jellemzően legfeljebb 8 óra lehet.
Világviszonylatban újdonság az Intézet által

kifejlesztett, kis hőmérsékleten (10-20 °C)
történő, ún. hideg mikroszűrési eljárás. Hideg
mikroszűrés alkalmazásával az üzemelési idő
növelhető, így ipari méretekben az eljárás gazdaságosabban üzemeltethető (kisebb fajlagos
mosási idő és vegyszerigény, a kapcsolódó
berendezések kapacitásainak jobb kihasználása, a hideg üzemeltetés miatt nagyobb membránélettartam). Hátránya a meleg mikroszűréssel szemben, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten a membránok szűrletteljesítménye
(fluxus) csökken, ezáltal megnő a szükséges
membránfelület.
Meleg mikroszűrésnél a magasabb hőmérséklet következtében csökken a tejfehérjék
biológiai értéke, így romlik a belőlük előállított alapanyagok táplálkozás-élettani minősége. A hideg mikroszűréssel nyert retentátum
nagyobb mikrobiológiai tisztaságú, és a benne
lévő tejfehérjék megőrzik eredeti, natív állapotukat. Emellett ez a kíméletes eljárás nagy
hozzáadott értékkel rendelkező termékeket
eredményez. Alkalmazása komoly gazdasági
előnnyel kecsegtet, ezért a hideg mikroszűrést

13

www.tejgazdasagiszemle.hu

Kísérleti mikroszűrő berendezés vázlatos rajza (1. előtéttartály; 2. betápláló szivattyú;
3. szűrő; 4. recirkulációs szivattyú; 5. multicsöves hőcserélő; 6. mikroszűrő membránházak)
magában foglaló komplex gyártástechnológiák
iránt várhatóan nagy lesz az érdeklődés.
A fejlesztés során az MTKI Kft. célja volt a
retentátumban a 95%-os kazeinarány elérése a
fehérjetartalmon belül, ami azért jelent kihívást,
mert a hideg mikroszűrés hőmérsékletén a
savófehérjék mobilitása csökken. A kazeinarány
növelése a lehetséges maximumra azért nagyon
fontos célkitűzés, mert a nagy tisztaságú kazeinkoncentrátum-készítmények hőstabilitásuk
miatt keresett ingrediensek a világpiacon,
ugyanis előnyösen alkalmazhatóak a különféle
humán gyógytápszerek előállításához.
A hideg mikroszűrés során keletkező permeátum az ún. ideális savó, amely a savófehérjéket natív állapotban tartalmazza, gyakorlatilag
csíramentes, zsírmentes, fehérje-bomlástermékektől, adalékanyagoktól és oltómaradványoktól mentes, és így alkalmas alapanyag
kiemelkedő minőségű savófehérje-ingrediensek előállítására.

százalék, kazeintartalma az összes fehérjetartalomban legalább 95 százalék volt.
Ezenkívül meghatároztuk a hideg mikroszűréshez alkalmazott különböző típusú membránok permeabilitását, az előállított koncentrátumok fizikai-kémiai és mikrobiológiai tulajdonságait, valamint a membránok retenciós
értékeit a tej makrokomponenseire.
A hideg mikroszűréshez alkalmazott különböző típusú membránok permeabilitásának
meghatározásához az élelmiszeriparban ismert
két gyártó spiráltekercselt polimer membránjait

A fejlesztés során célzott kísérletek segítségével meghatározásra kerültek a hideg
mikroszűrés optimális paraméterei, úgymint:
• a membrán típusa (pl. membrán anyaga,
névleges pórusmérete),
• a hőmérséklet,
• a nyomásviszonyok,
• a volumenredukció,
• a diafiltráció mértéke.
A kísérletek során megállapításra került, hogy
a hideg mikroszűrés során csökken a szűrletteljesítmény (az 50 °C-on mért fluxusértékek
átlagosan 2-2,3-szor nagyobbak voltak, mint a
15 °C-on mért fluxusértékek). A volumenredukció, illetve ezzel összefüggésben a mikroszűrt
retentátum fehérjetartalmának növekedésével
a szűrletteljesítmény csökken. A retentátum
fehérjetartalma a szárazanyagban legalább 80

Kísérleti mikroszűrő berendezés

használtuk. Az eredményekből számított aktuális és látszólagos retenciós értékek alapján
megállapítottuk, hogy a fehérjeretenció mindkét membrántípusnál kismértékben nagyobb
15 °C-on, mint 50 °C-on végzett kísérleteknél, azonban ez a különbség nem számottevő.
Mindkét membrántípus esetében megállapításra került, hogy a 15 °C-on végzett mikroszűrésnél az átlagos mikrobiológiai szaporodás a
vizsgált csíracsoportok esetében egy nagyságrenddel kisebb volt, mint az 50 °C hőmérsékleten végzett mikroszűrésnél.
A hideg mikroszűrés a jelenleg alkalmazott technológiáknál költséghatékonyabban,
kevesebb energia és vegyszer felhasználásával
üzemeltethető. A technológia során keletkező
melléktermékek feldolgozhatók további membránszeparációs műveletekkel (nanoszűrés,
reverz ozmózis). Az így kapott tejeredetű víz,
megfelelő fizikai kezelés után akár a tejtermékekben alkotóként, akár a berendezések,
helyiségek tisztításához, fertőtlenítéséhez is
felhasználható. Ezzel lényegesen csökkenthető
a melléktermékek mennyisége, elősegítve a
környezeti fenntarthatóságot.
dr. Kocsis Róbert ügyvezető z
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.)
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A TEJPÓTLÓ TÁPSZEREK MINŐSÉGE I.
AZ ALAPANYAGOK

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
A feldolgozás módjának szerepe
A tejpótló tápszerek minőségével kapcsolatban ritkábban esik szó az
előállítás módjáról, vagyis a gyártási technológiáról. A kérdés ugyanolyan fontossággal bír, mint az összetevők aránya és minősége. Nem
elegendő az alapanyagokat egyszerűen összekeverni, hiszen azok
nem fognak a tejpótló tápszer itatásra történő előkészítése során
megfelelően oldódni és stabilan az oldatban maradni.
Az ipar és a technológia robbanásszerű fejlődése a tejpótló tápszerek
előállítási technológiáját is erősen befolyásolta. Kezdetben a szárított tejszármazékokat és egyéb összetevőket száraz állapotban keverték össze.
Ma a legkorszerűbb technológiának számít a tejalapú összetevők és
zsírok folyékony állapotban történő összekeverése, majd a zsírösszetevő
homogenizálása, végül a homogenizált keverék porlasztva szárítása.

A folyékony, friss állapotban bekevert és magas nyomáson homogenizált zsír szemcsemérete az eredeti méret ezrede lesz, a zsír stabilan
az oldatban marad, és a borjú számára kitűnően emészthetővé válik.

Porlasztva szárítás
A folyékonyan bekevert, homogenizált, majd pasztőrözött folyadék
porlasztva szárításának eredménye az egységes méretű, apró zsírgolyócskák jelenléte a tápszerben, amelyek hasonlóak a tehéntejben lévő
apró zsírrészecskékhez. Az eljárás során a zsírgolyócskák fehérjéből
és laktózból álló „kapszulákba” kerülnek.
A száraz állapotban bekevert összetevőkből álló tejpótló tápszerek
esetén a fehérje és a szénhidrát kerül belülre és a zsír kívülre, a
golyócskák mérete kb. 20 mikron:

A zsír homogenizálása
Amennyiben a tejpótló tápszer összetevőinek bekeverése száraz
állapotban történik, a zsír nem oszlik eléggé apró cseppekre. Ebben
az esetben az itatásra előkészített oldat tetején zsírkarikák úsznak.
Az oldat nem lesz megfelelően homogén, sőt a kicsapódó zsír az
itatóautomata vagy a tejkiosztó berendezések szennyeződését, eltömődését, meghibásodását is okozhatja.

20 mikron

Képek: Trouw Nutrition

A porlasztva szárítás során a zsírgolyókat kívülről veszi körül a fehérjeés szénhidrátburok, a golyócskák mérete kb. 2 mikron, amely segíti a
hatékony felszívódást:

Ø = 20 mikron

Száraz állapotban bekevert összetevők esetén a zsír eloszlása az oldatban

Ez a struktúra gyorsabb emésztést tesz lehetővé. A borjú számára
ez a kedvező, mivel az oltógyomorban kezdődik a fehérjebontás, és
könnyebben férnek a fehérjéhez az enzimek. Maga a zsír akkor kerül
felszínre, amikor az oltógyomorból továbbításra kerül. Az epevezeték a vékonybél elülső szakaszába szájadzik be, itt kezdődik meg
a zsírok emulgeálása, és a zsír körül lévő burok eddigre oldódik le.
A nem folyékonyan összekevert tejpótlók esetében a zsír körbefogja a
fehérjét, ami lassítja a fehérjeemésztést, mivel az oltóban nem történik
zsíremésztés.

A tejpótló tápszer minőségének ellenőrzése

Folyékony állapotban bekevert, homogenizált zsír eloszlása az oldatban

A tejpótló tápszerek minőségében nagy különbségeket láthatunk,
mint például a vízben való oldhatóság, a borjú által felvett mennyiség
(mennyit tud és mennyit fog meginni a borjú), emészthetőség, állandó
minőség stb. területén. A minőség meghatározza a borjak egészségi
állapotát, növekedését és fejlődését.
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A termék ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy készítsük el az
oldatot a leírásnak megfelelően, majd vizsgáljuk meg a következőket:

Lényeges szempont, hogy minél jobb a tejpótló tápszer emészthetősége, annál többet fog belőle fogyasztani a borjú, mivel később éri el
a jóllakottságérzetet. A kiváló minőségű tejpótló tápszer a megfelelő
hőmérsékleten itatva váltja ki a nyelőcsővályú-reflexet, amelynek
segítségével a tápszer közvetlenül az oltógyomorba kerül és nem a
bendőbe.
Összességében elmondható, hogy a tejpótló tápszerek minőségét
elsősorban a következő tényezők határozzák meg:

Kép: Trouw Nutrition

Oldhatóság
• Hogyan oldódik a termék a vízben? Csomósodik-e? Vannak-e a
tetején úszó zsírkarikák (= szabad zsírok)? Tartalmaz-e nem meghatározható részecskéket?
Stabilitás
• Mennyi ideig marad a termék az oldatban? Kialakulnak benne rétegek? Mennyi idő elteltével képződnek a rétegek?
A tejpótló tápszer oldhatatlan összetevői a borjú számára nehezen emészthető növényi fehérje jelenlétére utalnak. A jó minőségű
tejpótló tápszer a vízben történő elkeverés után csomóképződés
nélkül, jól elegyedik a vízzel. A nem feloldódó csomók még abban az
esetben is emésztési problémákat okoznak, ha szabad szemmel nem
láthatók, apró méretűek. A sovány tejport tartalmazó termékek esetén
gyakori a nem megfelelő oldódás 50 °C alatt, ennek megoldásában a
gyártási technológia elsődleges szerepet játszik.
Az oldat stabilitása egyrészről az itatási technológiában alkalmazott
berendezések, eszközök tisztaságára, működésére van hatással,
másrészt befolyásolja az emészthetőséget és a felszívódást, hiszen
a kiváló, kiülepedő részecskék nem a megfelelő időben jutnak el az
emésztés és/vagy felszívódás helyére a gyomor-bél traktusban. Pl. a
szója túl sok időt tölt az oltógyomorban, és ott fermentálódni kezd.
Természetesen nem elhanyagolhatók a laboratóriumi körülmények
között végzett elemzések és vizsgálatok, amelyek révén jóval több
információnak jutunk a birtokába, de ez a módszer bárki által rövid idő
alatt és könnyen elvégezhető „gyorstesztként” szolgál.

•
•
•
•
•
•
•

Alapanyag (emészthetőség, frissesség, analitikai értékek)
Íz, aroma
Gyártási technológia
Emészthetőség
Oldhatóság
Stabilitás az oldatban
Egyéb, a borjú egészségére és növekedésére kedvező hatással lévő
összetevők

A Sprayfo gyártója, a Trouw Nutrition leányvállalataként működő
Sloten a világon egyedülálló technológiát fejlesztett ki arra, hogy a
folyékony állapotban bekevert, tejből származó alapanyagokat és a
növényi alapú zsírforrást homogenizálja, majd porlasztva szárítással
létrehozza a 2 mikron átmérőjű, fehérje- és laktózburokkal körbevett
zsírszemcséket, amelyek biztosítják a tejpótló tápszer oldhatóságát,
az elkészített oldat stabilitását és a kitűnő emészthetőséget, valamint
hatékony felszívódást.
A Sloten (Trouw Nutrition) saját keverőüzemmel rendelkezik, ahol
maga végzi az alapanyagok előkészítését. A cég a folyékony alapanyagokat – savó, fölözött tej, állati, illetve növényi zsírok – különböző,
az EU által regisztrált beszállítóktól vásárolja. Az új termékeket saját
kísérleti telepükön, majd gyakorlati körülmények között tesztelik.
A folyamatosan jó és egyenletes minőséget a GMP, ISO9001 minőségbiztosítási rendszerek garantálják.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: www.lifestartscience.com
Információ:
www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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A tejzsír, a vajgyártás alapanyaga II.
A vaj fő alkotórésze a tejzsír. Amíg a tejben a zsírtartalom általában 3,2-4,2%, addig a
tejszínben ennek mintegy tízszerese. A vajban a tejszín zsírtartalmának közel háromszorosa
található, a szárazanyagának döntő hányadát is ez képezi (80-85%), ezenkívül jelentősebb
mennyiségű vizet (szérumot) is tartalmaz (15-20%). A víz és a diszpergált szérumcseppek
egyben a különböző íz- és aromaanyagok hordozói, amelyek fontos szerepet töltenek be a
vaj jellegének kialakításában. A gyártás módjától függően a vaj több-kevesebb levegőt és
0,4-2% zsírmentes szárazanyagot is tartalmaz. A tejhez hasonlóan mintegy 150-féle zsírsav
alkotja, aminek közel 90%-át a 15 zsírsavból álló trigliceridek teszik ki. (Például mirisztin,
palmitin, sztearin, olajsav.) Ezenkívül lipoidok, fehérjék, tejcukor, színezékek, ásványi
és egyéb anyagok is megtalálhatóak benne.

A

vaj táplálkozás-élettani értékét tekintve az egyik legértékesebb zsiradékunk a szervezet számára, elsőrendű
szén- és energiaforrás, aminek értéke kilogrammonként mintegy 9300 kcal. Finom
diszperz rendszere folytán a szervezetben
szinte teljes egészében közvetlenül felszívódik, és ez a folyamat a tápcsatornában
nagyrészt enzimes bontás nélkül, rendkívül
gyorsan megy végbe. A vaj ezért felnőtteknek, gyermekeknek, öregeknek, és bizonyos
emésztőrendszeri betegségekben szenvedőknek nélkülözhetetlen tápláléka. Ma már gyártanak olyan vajkészítményeket is, amelyek
a különböző májbetegségekben szenvedők
részére tartalmazzák – könnyen felszívódó
formában – az összes szükséges és nélkülözhetetlen esszenciális zsírsavat.
A tejzsírral kapcsolatban az elmúlt évtizedek koleszterinvitáiban nem kívánunk állást
foglalni. Mint ismeretes, a vajat (tejzsírt) – a
tojással egyetemben – az egyik „fő ellenségként” kiáltották ki, a szervezetbe bekerülő
„rossz koleszterin” egyik legfontosabb „felelősének” tekintve. Álljon itt példaként a vaj
és a méz ókori megbecsülésének egyik szép
példája, Izajás próféta (Kr. e. 8. sz.) gyönyörű megfogalmazásában: „Íme, szűz méhébe
fogan és fiút szül, neve Emmanuel lesz, vajat
és mézet fog enni, hogy meg tudja vetni a
rosszat, és jót tudja választani”. (Iz.7-10-15.,
Károli Gáspár ford.)
A vaj fizikai szerkezete tekintetében a
zsírrészecskék és egyéb jelen levő anyagok,
valamint a levegő diszperziója a folyékony
vajolajban. Emulziós fázisa a víz, ami a gyártás módjától függően különböző méretekben,
de átlagosan 3-4 mm átmérőjű cseppek
alakjában oszlik el a vajolajban. Eloszlásának
egyenletessége és nagysága alapvetően
meghatározza a vaj tárolhatóságát. A disz-

perzió stabilitása elsősorban a hőmérsékletétől függ, és az emulzióban az összefüggő
fázist a zsír, illetve a vajolaj alkotja, ami
a tejszín zsírgolyócskáiból származik. Ezért
a vajat víz a zsírban emulziónak tekintjük.
Fázismegfordulásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a lipoid fehérjeburok védőhatása valamilyen okból kifolyólag megszűnik (pl.
hőmérséklet, mechanikai behatás, köpülés
stb.), és az adott hőmérsékleten a folyékony
vajzsír-trigliceridek kipréselődnek a zsírgolyócskákból. Köpüléskor a zsír csomócskákká
alakul át, ami a vaj szemcsés szerkezetét
alkotja. A jelenlevő több-kevesebb levegő,
valamint a burokanyagok maradványai, a
lipoid fehérjék, valamint a plazma az összefüggő vajolajfázisba kerülnek át.
A vaj állománya, illetve kenhetősége a
termékek egyik fontos minőségi jellemzője.
Jó állományúnak tekintjük azt a vajat, amely
az évszaktól függetlenül 7-8 °C-on kenhető,
de szobahőmérsékleten sem túlzottan lágy.
Ezt – mint azt már korábban láttuk – a tejzsír
zsírsavösszetétele, valamint a vaj szerkezete
határozza meg. A gyártás során kívánt állományt a helyes vajszerkezet kialakításával
(például helyesen megválasztott, különböző
tejzsírérlelési módokkal), valamint célszerűen alkalmazott gyártástechnológiával lehet
kialakítani, illetve befolyásolni.
A vaj élvezeti értékét annak íze és aromája határozza meg. Az édes tejszín-vajét
a vizes fázisban lévő anyagok, a tejszín
hőkezelése során aktivizálódó szulfidhidhidril
csoportok adják, amelyek enyhén főtt és
„dióbélre” emlékeztető ízként jelennek meg.
A jó minőségű savanyú tejszín-vaj kellemesen savanykás, jellegzetesen aromás ízű, ami
elsősorban a tejsavbaktériumok által termelt,
több komponensből álló, nagyobb részben
tejsavtól és diacetitől származik.

A vajgyártás technológiája
Az üzemszerű vajgyártás technológiai alapjait
a tejszín hőkezelésének biztonságos megoldása, valamint a tejsavbaktériumok alkalmazása
rakta le. A szakaszos vajgyártásban a fejlődést
a fából készült gyúróhengeres köpülők helyett
a gyúróhenger nélküli fémköpülők megjelenése jelentette. Forradalmi változást hozott
a folytonos vajgyártási eljárások és berendezések megjelenése. A különböző tejzsírérlelési módok kidolgozása, a berendezésekben
alkalmazott korszerű hűtési és egyéb műszaki
megoldások gazdaságossá és biztonságossá
tették a folytonos vajgyártást. Ezzel együtt az
előállított termékek minősége és tárolhatósága
is nagymértékben javult.
A gyártott vajak minőségét elsősorban azoknak tejzsír-zsírsavösszetétele határozza meg,
amely széles határok között változhat. A nyári
időszakban a zöldtakarmányozás hatására
a vajzsírban nagyobb a telítetlen zsírsavak
mennyisége (elsősorban az olajsavé), télen
pedig a telített zsírsavak mennyisége növekszik meg. Természetesen a tejtermelő üzem
tartástechnológiájától függően ezek az értékek
széles határok között változhatnak. Például a
monodiétás takarmányozási mód alkalmazása
során (amikor egész évben folyamatosan azonos tömegtakarmányokat etetünk) viszonylag
kevéssé változik a termelt tej zsírsavösszetétele. A telített zsírsavak a nagyobb olvadáspontjuk folytán keményítik, morzsálódóvá
teszik, a telítetlenek kisebb olvadáspontjuk
folytán lágyítják a vajak állományát. Mivel ma
már a szakosított szarvasmarhatelepek nagy
részében egész évben szinte azonos összetételű takarmányozást folytatnak, ezért a telített
és telítetlen zsírsavak mennyisége és aránya
egész évben gyakorlatilag azonosnak tekinthető. Ezért elegendőnek látszik egy évben két-
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szer, tavasszal és ősszel megvizsgálni ezeket
az értékeket, amire egy viszonylag egyszerű és
gyors vizsgálati módszer, a jódszám meghatározása áll a gyakorlat rendelkezésére.
Jódszámon a zsiradékok telítettségi fokát
értjük, vagyis grammokban kifejezve azt a
halogénmennyiséget jódra átszámítva, amelyet 100 gramm zsír pontosan meghatározott
körülmények között megköt. Mivel a jód a
kettős kötések helyén kapcsolódik a tejzsírhoz, ezért ez a szám annál nagyobb, minél
több telítetlen zsírsavat tartalmaz. A tejzsír
jódszáma általában 26-46 között váltakozik.
Megfelelőnek tekintjük, amennyiben ez az
érték 33-35, e felett puha, 39 felett lágy,
illetve kenőcsös állományú, 30 jódszám alatt
morzsálódó, darabos, nehezen kenhető a vaj.
Az is ismeretes, hogy a telítetlen zsírsavak
oxidálhatósága nagyobb, ami a vajak gyorsabb
romlását, valamint az oxidációs ízhibák kialakulását eredményezheti.

A vajgyártás nyersanyaga
A vajgyártás nyersanyaga a tej, amit ki kell
fölözni. A minőségével szembeni követelmények
azonosak a fogyasztó tejével. Fontosabbak: a
tiszta íz, a szaghibától és tejidegen gátlóanyagtól való mentesség stb. A nem megfelelően vagy
egyoldalúan, illetve átható ízű, szagú takarmányokkal történő etetés rontja a vajak ízét. A mikrobiológiai és kémiai eredetű hibák elsősorban
lipázos, fémes és olajos-faggyús ízként jelentkeznek. A tej savfoka, illetve a tejszínplazma
savfoka ne haladja meg a 7,5 SH° értéket. A
tejszín aciditása esetében a savfok elbírálására
a plazmasavfokot alkalmazzuk.
A plazmasavfok kiszámítása a tejszín zsírtartalmának ismeretében a következő egyszerű
módszerrel történik:
Psf = a.100
100-Zs
			
Psf = tejszínplazma savfoka
Zs = tejszín zsírtartalma %
a = tejszín mért savfoka (SHº)
Például: 7,0 SHº titrált savfokú 35% zsírtartalmú tejszínplazma savfoka: 10,8 SHº.
A vajgyártásra kerülő tejszínt köpülésre elő
kell készíteni, és a zsírtartalmát be kell állítani.
Köpülőben történő gyártáskor:
Savanyú tejszín-vaj gyártásához:
28-32% zsírtartalmúra
Édes tejszín-vaj gyártásához:
34-36% zsírtartalmúra

Folytonos köpüléses vajgyártáshoz:
Savanyú tejszín-vaj gyártásához:
38-42% zsírtartalmúra
Édes tejszín-vaj gyártásához:
36-50% zsírtartalmúra van szükség.

A tejszín hőkezelése,
szellőztetése, hűtése és érlelése
A hőkezelés feladata elsősorban a fölözés során
feldúsult élő mikrobák nagy részének elölése.
Továbbá a jelenlevő káros hatású enzimek
inaktiválása, illetve a tej vagy a tejszín nem
megfelelő kezelése és a takarmányozás során
elkövetett hibák miatt megjelenő íz- és szaghibák megszüntetése, valamint az ún. pasztőrözött íz kialakítása. Mivel a tejszín nagyobb
csíraszámú és sűrűbb állományú, mint a tej,
ezért magasabb hőmérsékleten (90-115 °C) kell
hőkezelni (pasztőrözni), amelyet az erre a célra
gyártott tejszín-pasztőrökben célszerű végezni.
Hatására – mint azt már korábban láttuk –, a
tejszínben ún. pasztőrözött (főtt) íz képződik,
ami a vajban kellemes mogyoróra, dióbélre
emlékeztető ízként jelenik meg. A korszerű
berendezésekkel vákuum alatt (0,7-0,9 bar)
történik a „szellőztetés” és a hőkezelés, aminek hatására a tejszínben a megkötött gázok,
valamint a „káros” illó, szag- és ízanyagok nagy
részben eltávoznak.
A hőkezelés befejezése után, mivel a tejszín
veszít a viszkozitásából, a köpülés megkezdése
előtt megfelelő módon érlelni kell. A fizikai érleléssel készült vajak gyártása esetén a tejszínt
azonnal le kell hűteni. Ennek feladata a káros
mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozása, valamint a köpülésre történő előkészítés, azaz a zsírgolyócskák megdermesztése.
A hőmérsékletét és sebességét a tejszínérlelés módja, illetve a vaj kedvező állományának
kialakítása (lágyítás vagy keményítés) határozza meg. A kialakuló zsírkristályok nagyságát a
hűtés hőmérsékletével és ennek sebességével
lehet befolyásolni. Nyári időszakban – amikor
a lágyabb vajzsírt keményíteni kívánjuk –, a
tejszínt gyorsan, alacsony hőmérsékletre hűtjük,
ebben az esetben sok apró zsírkristály képződik,
ami szilárdítja a vaj állományát. Téli időszakban
viszont – a vaj lágyítása céljából –, a tejszínt
lassan és kevésbé alacsony hőmérsékletre célszerű hűteni.
Az érlelés során a tejszínben bonyolult fizikai
és biológiai változások mennek végbe, aminek
hatására alkalmassá válik a vaj gyártására. A
fizikai érlelés során a trigliceridek egy része
kristályos állapotba kerül, a burokanyagok
elveszítik felületi aktivitásukat, és a merevvé
vált membránburok felreped. A trigliceridek a

zsírgolyócskákból kipréselődnek, a felületükön
„félhold” alakú képződményeket hoznak létre,
és fürtszerű képződményekké alakulnak át.
A biológiai érlelésnek többféle módja
ismert, legismertebb a tejszín vegyes érlelése, amely két szakaszból áll:
• savanyítási és aromatermelési,
• valamint a fizikai érlelés.
Ennek során a tejszínt 2-5% tejsavbaktérium-színtenyészettel (vajkultúra) beoltjuk, amely
a tejsavtermelése révén védi a vajat a későbbi
nemkívánatos mikrobiológiai hatásokkal szemben (zsír- és fehérjebontók, penészek, stb.). A
savanyítás befejezése után a hűtés hatására
a savtermelése jelentős mértékben csökken,
viszont az aromatermelése révén kellemes,
aromás ízűvé teszi a gyártott vajakat (aldehidek,
ketonok, illó savak stb.). A savanyítást általában
25 SHº plazmasavfokig (4,9 pH) végezzük (ami
általában 6-10 óra), majd a tejszínt 9-12 ºC-ra
hűtve még 6-8 órát érleljük. A biológiai érlelés
befejezése után a tejszínt köpülési hőmérsékletre beállítjuk.
A téli és nyári vajak állomány közötti különbségeinek kiküszöbölése érdekében különböző tejzsírérlelési módokat alkalmazhatunk. A
legismertebb a svéd Alnarp-módszer, amelyben a tejzsír zsírsavösszetételétől függően
különböző hőmérsékletű és időtartamú érlelési
módot alkalmaznak (például 8-19-16 ºC). Mint
korábban láttuk, a jódszám a zsírsavak telítettségi állapotát mutatja, ezért csak korlátozott
információkat szolgáltat a tejzsír szerkezetéről.
Ennek ellenére a gyakorlat számára megfelelő
információkat nyújthat a kívánt tejszínérlelési
mód megválasztására. Pontosabbak azok a
mérési adatok, amelyekhez a tejzsír kristályosodási diagramja révén juthatunk. Az is ismert,
hogy bizonyos hőmérsékleten és érlelési idő
alatt a tejzsírban különböző módosulatok alakulnak ki (α,β,ɤ). Ezek ismeretében különböző
lépcsőzetes tejzsírérlelési módokat alkalmazhatunk a vaj megfelelő állományának biztosítása
érdekében. A hazai körülményekre vonatkozó
vizsgálati adatok a korábban megjelent különböző kutatási és szakirodalmi közleményekben
bőségesen a rendelkezésekre állnak.

A tejszín köpülése
A vajképződés elmélete szerint ahhoz, hogy a
tejszínből vaj képződjék, a tejszín zsír a vízben
emulziójából fázismegfordulás révén víz a zsírban emulziót kell képezni. Ekkor a zsírgolyócskákból folyékony vajolaj lép ki, összefüggő
fázissá egyesül, közben az előző összefüggő
fázist képező plazma egy részét apró cseppek
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alakjában magába zárja. A köpülés során
mechanikai hatás éri a tejszínt, ami történhet
hagyományos köpülőkben, korszerű, folytonos
üzemű vagy más műszaki megoldással működő berendezésekben. Ezek részletes megbeszélésére nem térünk ki. A köpülés befejezése
után az író eltávolítása után a vajat mosni kell.
Ennek célja a vajrögök között visszamaradó
író, illetve a biológiai érlelés alkalmazása
esetén a mikrobák nagy részének eltávolítása
és a vajrögök szilárdítása. A korszerű, folytonos üzemű berendezésekben a mosási idő, a
mosóvíz mennyisége és hőfoka tetszőlegesen
szabályozható. Ezzel megelőzhető a képződött
íz- és aromaanyagok, valamint a tejsav nagymértékű csökkenése.
Mosás után lehetőség van a gyártott vajak
pH-értékének beállítására, illetve sózására
is, ami történhet citromsavas oldattal vagy
tejsavbaktérium-színtenyészetek (kultúra) felhasználásával. A sós íz kialakítására felhasználható finomra őrölt konyhasó, illetve ennek
oldata. Ezt a műveletet a szakaszos vajgyártás
során a vajak ún. szárazra gyúrása alkalmával
végezhetjük. Ennek feladata a vaj megfelelő

2019. január

állományának és víztartalmának, esetleg a
kívánt pH-értékének beállítása.
A folytonosan működő berendezésekben a
köpülés utáni technológiai folyamatok összességét a vaj gyúrásának nevezzük. Ez három részből
áll: az író eltávolítása, a vaj mosása és szárazra
gyúrása (felesleges író és mosóvíz eltávolítása),
valamint az állományának végleges kialakítása.
A gyúrást követően a vaj szerkezetében különböző változások mennek végbe, aminek eredménye a vaj utószilárdulása. A megfelelő szerkezet kialakítása, illetve esetleg ennek megtörése
jelentősen befolyásolja az adagolás műveletét,
valamint a vaj csomagolás alatti viselkedését
és tárolhatóságát. A tárolás során az adott
hőmérsékleten az állomány megszilárdul, majd
mintegy három nap eltelte után éri el a maximális
értékét. Ezt az utószilárdulási és utókristályosodási folyamatot tixotrópiának nevezzük.
A vaj adagolását és csomagolását az utószilárdulási folyamat befejeződése előtt kell
befejezni. Ellenkező esetben a vaj szerkezetét
megtörjük, ezért vízeresztővé válik, és a mikrobiológiai minősége is romlik (zsírfázisból a vizes
fázisba kerülnek mikrobák, és gyorsan elszapo-

rodhatnak). A vaj tárolása történhet adagolt és
tömbformában, 0-8 ºC közötti hőmérsékleten.
Hosszabb tárolást célszerű -18 ºC alatti hőmérsékleten végezni, mivel ezen a hőmérsékleten
a különböző kémiai és enzimes folyamatok (pl.
oxidáció, zsírhidrolízis stb.) gyakorlatilag megszűnnek. A hűtőházakban tárolt vajak különböző
formában történő ismételt felhasználása számtalan formában történhet. Ma már az ezeknek a
munkafolyamatoknak gyakorlati megvalósítására, valamint a megfelelő minőségbiztosítás érdekében számtalan korszerű technológiai megoldás, illetve gépi berendezés áll a rendelkezésre.
Merényi Imre z
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Sikeres volt a XV. Magyarországi Újbor és Sajtfesztivál

A

Kft. nyerte. A bírálatot végző zsűri értékelése szerint a Kft. a
sokoldalú termékgyártásával, a tehén-, juh-, kecsketej feldolgozásával, számtalan kézműves termékével nyerte el ezt
a megtisztelő címet. Az országosan is keresett sajtjaik közül
megemlítjük a tehéntejből készült lajta, pálpusztai, rábaközi,
kisalföldi tehénsajtokat. A juhtejből készültek közül nagyon
kedvelt a ménfői juhsajt, a füstölt kisalföldi juhsajt, juhgomolya és a juhtúró. A kecsketejből készültek közül a ménfői
natúr és füstölt, valamint a különböző típusú gomolyák.
A borok bírálata során a 2018. év legjobb újborai közül a
Szentpéteri Borpince Kft. Olaszrizling Válogatás nyerte el az
Az év sajttermelőjének, a
első díjat. Külön díjazásban részesült még a Varga Pincészet
Tebike Kft.-nek járó díjat
Friss Sauvignon, és Pratner Ferenc Szekszárdi Rose bora.
a Pödör testvérpár vette át.
Befejezésül egy kis útmutatást adunk arról, melyik sajtfajtához milyen bort házasítsunk, mert a jó sajtot egyvalami teheti még jobbá
– egy hozzáillő, jó bor. Kemény sajtok fogyasztásához fehér vagy vörös asztali
ÍNYENCEKNEK VALÓ
borok könnyebb változatai javasolhatók. A lágy, pikánsabb ízű sajtokhoz fehér
vagy vörös, kissé „keményebb” asztali borok változatai ajánlhatók. A kék- és
Az ízesített sajtoknak egészen újszerű változataival is megismerkedhettünk.
fehérpenészes sajtokhoz a korrekt ízű vörösborok valók.
A már hagyományosnak mondható fokhagymás, köményes, szezámmagos, lilahagymás mellett megjelentek a mentás, bazsalikomos, valamint a különZárásként Ferenc Vilmos főszervező elmondta, hogy a
Fesztivál belépődíjas volt, mégis több mint ezren keresték
böző gyógynövénnyel ízesítettek sajtok is. Külön meg kell említenünk a
fel. Ez a tény bíztató, így 2019-ben is várhatóan megrenDélvidékről származó, juhtejből készült különlegességet, a birkatarhót.
Úgy készül, hogy a tejet felforralják, majd langyosra hűtik, hozzáadják
dezésre kerül a rendezvény. Várhatóan a hazai kiállítókon
a joghurtot vagy a tejoltót, és csészébe öntik, konyharuhával letakarva
kívül jönnek majd Erdélyből, Fel- és Délvidékről is. Ezért
meleg helye teszik. Másnapra a tej megalszik, és a tarhó fogyasztható.
érdemes lesz a jövő évben is ellátogatni a Fesztiválra, ahol
találkozik a jelen a múlttal és a jövővel. A múlt, a Fesztivál
A fesztiválon találkoztunk a divatos leveles sajtokkal is, amelyek úgy
helyszíne, a jelen a mindenkori újbor és a jó minőségű sajt,
készülnek, hogy a kész sajtot elnyújtják, kevés liszttel megszórják, és
a jövő pedig az ifjúságé. A szervezők továbbra is számítahúsokkal töltve feltekerik.
nak a minisztérium és egyéb más szervek támogatására.
A dégi Nagy Róbert résztÜNNEPI DÍJÁTADÁSOK
A Fesztivál a már hagyományoknak megfelelően az újborvevője minden fesztiválnak, nagy sikert arat
és sajtszenteléssel ért véget.
Az ünnepélyes megnyitó után került sor a zsűri által elbírált sajtok
kézműves sajtjaival.
díjazására. A Magyarország 2018. év sajttermelője címet a Tebike
Dr. Lendvay Béla z
z elmúlt évekhez hasonlóan a 2018. évben is
Budapesten, a városligeti Vajdahunyad Vár
Mezőgazdasági Múzeumában került megrendezésre
november 24-én az említett fesztivál. A látogatók itt megkóstolhatták hazánk legjobb vidékeinek újborait és kiváló
kézműves sajtjait. Az egyre népszerűbbé váló rendezvényen
már szinte várják a látogatók, hogy a szüret utáni első borokat megkóstolhassák, amiből most sem volt hiány. Amíg
2017-ben a fesztiválra 450 minta érkezett, addig 2018-ban
már közel ötszáz. Ugyanez a tendencia vonatkozott a friss és
érlelt sajtok választékaira is. A jó minőségű kézműves sajtok
iránti megnövekvő keresletet az is mutatta, hogy a kiállítók
nagy forgalmat bonyolítottak le. Igen sok olyan sajtot is
találtunk, amelyek a kis volumenű gyártási tételeik miatt a
boltok polcairól hiányoznak.
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Nemzetközi és hazai termékfejlesztési trendek
és kihívások a tejfeldolgozás területén
Az innováció, ezen belül a termékfejlesztés célja a vállalati növekedés biztosítása, a piaci
részesedés növelése új piaci szegmensek megszerzése révén, a versenyképesség megtartása
és fokozása, és nem utolsósorban a fogyasztók egyre bővülő igényeinek kielégítése.

A

bővülő igények mögött a változó életmód, a nagyobb jövedelmek és az
egyre több tudatos fogyasztó megjelenése áll, akik jó minőségű, változatos és
innovatív élelmiszerek biztosítását várják el
egész évben az élelmiszeripartól. Az innováció tekintetében azonban az élelmiszer-ágazat kevésbé dinamikus más ágazatokkal,
például a csúcstechnológiai szektorral összehasonlítva. Az élelmiszeriparra inkább a kis
lépésekben történő, de szinte folyamatos
fejlesztés a jellemző, mely eredménye egy
új vagy feljavított termék, majd ezt követik
általában a technológiai fejlesztések. Egy
élelmiszeripari vállalkozás innovációs stratégiájának nemcsak a technológiai, hanem
a társadalmi és környezeti változásokat is
figyelembe kell vennie, hogy olyan élelmiszert állítson elő, amely kielégíti a táplálkozási, személyes és társadalmi szükségleteket
és elvárásokat egyaránt.
Ebből adódóan a tejipar és a tejtermékfejlesztők is számos kihívással szembesülnek.
Feladatuk szinte lehetetlen – tápláló, biztonságos, kényelmesen, könnyen felhasználható, nem utolsósorban finom és megfelelő
ár-érték arányú tejtermékeket dolgozzanak
ki, amelyek lehetőleg egy vagy több trend
elvárásaihoz is illeszkednek!

minősége vagy íze, élvezeti értéke csökkenne. A nemzetközi és hazai tejfeldolgozók,
tejtermékgyártók komolyan vették ezt a tendenciát, és olyan termékeket fejlesztettek,
amelyek nem vagy nagyon kis mennyiségben
tartalmaznak hozzáadott cukrot. Itthoni példa
erre a Fitt Pöttyös Túró Rudi, amely 30%-kal
kevesebb cukorral készült, mint „hagyományos” változata. Külföldi példa a Cadbury
Tejcsokis rúd, amelyben szintén 30%-kal
kevesebb a cukor. A cukor egy részét rostokkal helyettesítették, hogy a termék állománya
megfelelő maradjon. A termékfejlesztők olyan
alternatív édesítőszereket is keresnek, amelyek helyettesíthetik a cukrot, és minimális
hatással vannak a tejtermékek minőségére
vagy érzékszervi tulajdonságaira.

De mik is jelenleg a meghatározó termékfejlesztési trendek és kihívások a tejiparban?

Új ízek kipróbálása, bevezetése

Hozzáadott cukor
mennyiségének csökkentése
A cukor az új „gonosz összetevő” az élelmiszeriparban általában. Mivel a fogyasztók
egyre inkább tudatában vannak a túlzott
mennyiségű cukor fogyasztásával járó egészségügyi kockázatoknak, a tejtermékpiacon
működő vállalatok kénytelenek kínálatukat
eszerint megújítani. Az egészség továbbra is
nagyon fontos szempont, viszont a fogyasztók
nem hajlandók a tejtermékek ízéről lemondani. Ez további nyomást gyakorol a tejtermékgyártókra, hogyan elégítsék ki ezt a
fogyasztói réteget anélkül, hogy a termékek

Fitt Pöttyös Túró Rudi

Cadbury Dairy Milk bar

A mai fogyasztók, különösen a fiatalok, rendkívül nyitottak az új ízek kipróbálására. Ez
nagyon jó módja annak, hogy új és innovatív termékeket kereső vásárlókat csábítson
magához egy cég. A gyártók lépéselőnyre
tehetnek szert, ha a tejtermékekben még
szokatlan ízeket, ízkombinációkat vezetnek
be. Szintén néhány példa ezekre a mangó
ízesítésű túró egy kis habanero paprikával
megbolondítva, a sóskaramell-ízesítésű tejital vagy a narancs-gyömbér kombinációval
ízesített joghurt. Ugyanakkor számos tényező
akadályozhatja az ízesített tejek piaci növekedését. Az ízesített tejek nagy versenytársai
a szénsavas üdítőitalok, és a vegán étrend
terjedése is gátolhatja a terjedésüket.

„Clean label”, avagy
a természetesség igénye
Az iparosodott országokban a vásárlókat sokkal jobban érdekli az általuk fogyasztott élelmiszerek összetétele és előállítási módszerei,
mint a korábbi évtizedekben. Napjainkban a
természetesség az egyik legfőbb elvárássá
vált a tejtermékekkel szemben is. Néhány termelési módszert kevésbé „természetesnek”
tartunk, míg egyes élelmiszer-összetevőket
„egészségtelennek” és „idegennek” (pl. mesterséges adalékanyagok). A természetes termékek nem tartalmaznak adalékanyagokat,
mesterséges tartósítószereket vagy egyéb,
nem élelmiszer-eredetű összetevőket. Ez a
jelenség arra késztette a tej- és élelmiszeripart, hogy feltüntesse a címkén, hogy egy
adott összetevőt vagy adalékanyagot nem
tartalmaz az adott termék, vagy hogy az élelmiszert „természetesebb” módszerrel állították-e elő. Magyarországon az „E-mentes”,
azaz E-számmal rendelkező élelmiszeradalékok nélkül készült élelmiszerek, tejtermékek
csoportja jó példa erre a fejlesztési irányra. A
„clean label” nemcsak a fogyasztók, hanem
a gyártók számára is előnyös. Segít a tejtermékgyártóknak, hogy erősítsék a fogyasztók
bizalmát, és mérsékeljék a márka kockázatát.

Nyomon követhetőség
és átláthatóság
A modern fogyasztók egyre tájékozottabbak
és átláthatóságot igényelnek a vállalatoktól
a teljes élelmiszerláncban. Elvárják, hogy a
cégek a beszerzési politikájuktól a termékre
vonatkozó tápértékadatokon át akár az emberi jogi politikájukig minden lényeges információt hozzáférhetővé tegyenek. Ez a trend
különösen igaz az élelmiszeripari termékekre,
beleértve a tejtermékeket is. A tejipari válla-

20

2019. január

latok többsége már követi ezt a tendenciát,
hogy megőrizze a fogyasztók bizalmát, és
javítsa jó hírnevét, bővítse vevőkörét.
Több olyan szolgáltatás is létezik már,
amellyel az interneten vagy mobiltelefonon
keresztül a termékeket és előéletüket nyomon
lehet követni. A csomagoláson lévő kódot (pl.
QR-kód) egy letölthető applikáció segítségével
a vásárló okostelefonjával leolvassa. Így már a
vásárláskor azonnal látja, hogy honnan származik a termék, mikor és hogyan dolgozták
fel. De ezenkívül információt szerezhet a termék minőségéről, táplálkozásélettani hatásáról, akár receptjavaslatokat is olvashat.
Tejipari példa erre az Olaszországban a
Bovlact-projekt keretében kifejlesztett számítógépes rendszer, amely nemcsak az adott
termék, esetünkben egy különleges nápolyi
hevített-gyúrt sajt, a „Fior di latte Napoli” gyártását és csomagolását képes nyomon követni,
hanem az eredetére vonatkozó összes adatot
(istálló, tehén, hőmérséklet stb.) is elérhetővé
teszi a vásárlók számára. A sajt „személyi igazolványa” a tehenek tartásának módját, a fejés
időpontját, a nyers tej minőségét, a tehenek
takarmányozását, a tej szállításának dátumát,
a sajt készítésének és csomagolásának adatait
is tartalmazza.

Környezettudatosság,
környezetbarát táplálkozás
Az elsősorban nyugat-európai és egyesült államokbeli tejipari cégek figyelmének
középpontjában egy szintén erős fejlesztési
irányvonal, a „fenntartható élelmezés” áll,
azaz egészséges élelmiszerek előállítása környezetbarát módon.
Ezt az új célt a mezőgazdasági termelés,
az élelmiszer-feldolgozás, az emberi táplálkozás, az egészség és a környezeti hatások

közötti komplex rendszerszemlélettel lehet
elérni. Egy 37 közepes és magas jövedelmű
országban rendelkezésre álló adatok alapján
készült felmérésben azt hasonlították össze,
hogyan hatna a környezetterhelésre, ha az
emberek az adott ország átlagos étrendje
helyett az ország nemzeti táplálkozási ajánlásának megfelelő étrendre térnének át. A
számítások alapján arra a következtetésre
jutottak a tanulmány készítői, hogy a magas
jövedelmű országokban a nemzeti táplálkozási ajánlások teljes körű betartása az üvegházhatású gázok (ÜHG), az eutrofizáció és
a földhasználat csökkenésével járna. Ennek
oka főként az, hogy a nemzeti táplálkozási ajánlások csökkentett energiatartalmú és
megváltozott összetételű étrendet javasolnak. A felső-közepes jövedelmi kategóriába
sorolt országoknál (kelet-európai országok) a
kedvezőtlen környezeti hatások kisebb mértékű csökkenése lenne várható. Jelentősen
megnőne azonban az üvegházhatást okozó
gázok, az eutrofizáció és a földhasználat az
alsó-közepes jövedelmű országoknál (India,
Indonézia) a nemzeti táplálkozási ajánlás
figyelembe vételekor, szemben az átlagos
étrenddel. Ebben az esetben a megnövekedett
környezetterhelést az állati eredetű termékek
nagyobb mennyiségű fogyasztása váltaná ki.
Az eredmények azt erősítik meg, hogy
a tejet és tejtermékeket mindenképpen
környezetbarát módszerekkel kell megtermelni és előállítani. Milyen példákat
találhatunk erre?
A tejfeldolgozás során a legtöbb energiát
a hőkezelés és hűtés igényli. Több európai
uniós projekt célja olyan energiahatékony
és megújuló energiaforrás és technológia
fejlesztése, ill. alkalmazásának bevezetése,
amely jól illeszkedik a tejipari technológiába.
Egy spanyolországi üzemben például napenergia és biomassza együttes használatával
nyerik a pasztőrözéshez szükséges hőt. A
szállítás egy másik jelentős környezetterhelő
folyamat. Németországban a tej koncentrálásával, így kisebb térfogat szállításával kívánják csökkenteni a tartálykocsik, teherautók
számát az utakon. Más tejfeldolgozó cégek
a csomagolás, a tejes dobozok újrahasznosításával tesznek a környezetért, amelyet a
terméken is megjelenítenek.

Növényalapú termékek
Kihívást jelent a tejipar számára világszerte
a növényi „tejek” megjelenése és előretörése, amely Magyarországon is megfigyelhető.
Ennek hátterében több tényező is áll. Az elmúlt
években az egészségügyi kérdések, köztük
a tehéntej-allergia, a laktóz-intolerancia, a
kisebb energiatartalmú élelmiszerek iránti
növekvő kereslet és a magas koleszterinszint
gyakori előfordulása, valamint a vegetáriánus
étrend egyre népszerűbbé válása a tejtermékfogyasztók egy részét a tehéntej-alternatívák
felé fordította. A növényi alapú vagy nem
tejalapú alternatívák, mint például a talán
legismertebb szójatej, de a zab-, rizs-, köles-,
kesudió-, mandula-, kókusztej stb. is gyorsan
fejlődő szegmens a speciális italok kategóriájában. A fogyasztók egészséges életmódra
való törekvése ebben az esetben nem a tejipar
malmára hajtja a vizet. A növényi alapú tejalternatívák olcsó tejhelyettesítők lehetnek a
fejlődő országok rosszabb anyagi helyzetben
lévő rétegei számára, valamint olyan régiókban, ahol nincs elegendő mennyiségű tej.
A tejhelyettesítő termékek többségének nincs
olyan tápanyag-egyensúlya, mint a tehéntejnek, de funkcionálisan aktív egészségvédő
összetevőket tartalmaznak, amelyek az egészségtudatos fogyasztókat vonzzák. A növényi
„tejek” kedveltségét azonban gyengíti, hogy
érzékszervi tulajdonságaik elmaradnak a tej
mögött. A fogyasztói attitűd és értékszemlélet
új trendjének jobb megértése segíti majd a
tejfeldolgozókat abban, hogy olyan tejtermékeket fejlesszenek, amelyekkel a fogyasztókat visszacsábíthatják, és új fogyasztói kört
célozzanak meg. Emellett érdemes lehet azt
is megfontolni, hogy a tejipari vállalatok felvegyék termékpalettájukra a növényi „tejeket”,
ezzel színesítve kínálatukat, és újabb bevételi
forrásra is szert tehetnek (egy liter növényi tej
fogyasztói ára 3-5-szöröse az azonos mennyiségű tehéntejének).

Pásztorné dr. Huszár Klára z
egyetemi docens
mb. oktatási dékánhelyettes
Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
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Tejipari tudományos kutatások az
ÁTE Élelmiszer-higiéniai Tanszékén
Az Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszékének
(továbbiakban: Tanszék) Mikrobiológiai-, Toxikológiai- és Technológiai Laborjai
együtt számos, a hazai tejipar számára fontos és hasznos kutatási
témával foglalkoznak, amelyeket a következőkben szeretnék röviden ismertetni.

M

agam a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi
Doktori Iskolájában folytatott, a mikrobiális transzglutamináz
enzim (röviden mTG) tejipari és
húsipari alkalmazhatóságával foglalkozó doktori kutatásom védése
után kerültem a Tanszékre, és
kapcsolódtam be az ott folyó kutatásokba. Ezek közül szeretném
kiemelni az antibiotikum-maradékanyag vizsgálatát, melyet fermentált tejtermék (joghurt), illetve oltós
alvasztású sajt (trappista) esetén
követtünk nyomon a gyártástechnológia minden lépésében. E kísérletekben vizsgáltuk a pasztőrözés
szerepét különböző antibiotikumok
(cefalexin, ampicillin és cloxacillin,
Kisüzemi pasztőr berendezés
penicillin G) esetén, valamint azok
hatását eltérő határérték (MRL)
szintjein (0,5 MRL; MRL, 5xMRL). Az eredméJelenleg futó kísérleteink közül kiemelném
nyekkel szerepeltünk a 10. Sajtszimpóziumon az mTG-vel készült sajtban, érlelés alatt képRennes-ben (Franciaország), és tervezzük ződő biogén aminokkal foglalkozó kutatásunezek publikálását nemzetközi tejipari tudo- kat, amelyet trappista jellegű félkemény sajmányos folyóiratban is.
tok 4 hetes érlelése során végzünk. Az mTG
hatását nemcsak a sajtban gyakori biogén
aminok (hisztamin, kadaverin, putreszcin,
tiramin, spermin, spermidin) mennyiségének
változásával jellemezzük, hanem vizsgáljuk
az össztejsavbaktérium-számot, és az érés
alatti állomány kialakulását (keménység,
rugalmasság) is.

Bükkfa füstölő

A kísérleti gyártások a Tanszék
Technológiai Laboratóriumában
folynak, ahol a tejipari kutatásokhoz rendelkezésünkre áll
kisüzemi pasztőr berendezés,
tejszeparátor, vajköpülő, sajtkád
és bükkfa füstölő. Kutatásaink
során szorosan együttműködünk a SZIE Élelmiszertudományi
Kar Hűtő- és Állatitermék
Technológiai Tanszékével, valamint az Élelmiszerkémiai és
Táplálkozástudományi Tanszékkel.
Dr. Darnay Lívia z
tudományos munkatárs
ÁTE – Élelmiszerhigiéniai Tanszék

Vajgyártás

Az mTG hatására 15%-kal is javulhat a sajtkihozatal (bal: kontroll, jobb: enzimkezelt)
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Agrometál beruházással
épült feldolgozóüzem Borjádon
Az Agrometal 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás. Ezt a márkanevet
az elmúlt közel 30 év során a minőség és megbízhatóság jellemezte.
Kamcsatkától Németországig több mint 400 üzemet építettek a kis-, közép- és nagyüzem
kategóriákban. Az Agrometál két közös érdekeltségű cég koordinált tevékenységű
rendszerében működik. Az Agrometal Klaster Zrt. a stratégiai irányításért
és a technológiai koordinációért felel, az Agrometál-Food-Tech Kft. a berendezések
gyártását és összeszerelését végzi. Az Agrometal exporttevékenysége révén
a beruházások 50-70 százaléka valósul meg. A hazai beruházásaik száma is növekszik,
piaci részesedésük most eléri a 30-50 százalékot.

A

beruházással kapcsolatban Monostori Lajos, az Agrometál
Klaster Zrt. elnöke arról tájékoztatott, hogy A Borjádi Mg. Zrt.
még 2015-ben kereste meg az Agrometal cégcsoportot az
MVH-pályázat keretében tejfeldolgozó üzem létesítésére irányuló ajánlatkéréssel.
A tejüzem-létesítési szándékukat a korszerű, 600 férőhelyes tehenészeti telepen termelt 12-13 000 liter kiváló minőségű tej ingadozó
átvételi ára, valamint az előállítási költségek növekedése indokolta.
Ebben az időszakban a tej átvételi ára 60-70 Ft-os mélypontra zuhant.
A tej előállítási költsége 85-90 Ft volt, míg a piaci tejtermékek árai változatlan szinten mozogtak.

Tejtároló tartályok

Borjádi Zrt. irodaház
A Borjádi Zrt. ebben a helyzetben tejüzem építése mellett döntött,
megvalósítva ezzel a tejtermelés vertikális integrációját.
Az előzetes tájékoztatót és az árajánlatot követően több egyeztetésre
került sor, majd a Zrt. menedzsmentjével kialakításra került az alapvetően igényes kiszerelésű, korszerű csomagolású napi tejtermékekre
és sajtgyártásra alapozott termékstruktúrát előállító feldolgozóüzem
végleges terve, mely a naponta termelt tej teljes mennyiségének feldolgozását is lehetővé teszi.
Borjád község Baranya megye délkeleti részén, Mohács közelségében, Bólytól délnyugati irányban 6 kilométerre található település,
lakóinak száma közel 400 fő. A településen működik a Borjádi Zrt., mely
a 2000-es évek elejétől a Schmalzbauer család irányítása alatt áll, kik
német állampolgárként 20 éve élnek Magyarországon.

A növénytermesztésen kívül a Zrt. fő tevékenységének számít a tejtermelés. Közel 900 egyed holstein-fríz szarvasmarhából 440 a tejelőállomány létszáma, mely állomány újépítésű, nyitott gerincű istállóban
van elhelyezve. Az átlagos laktációk száma 3,3-3,4 körül alakul, mely
az országos átlaghoz (2,2) képest kiemelkedőnek számít. A Zrt. tehenészetében megtermelt tejet a TS-TEJ Kft.-ben dolgozzák fel, melynek
üzemvezetője, Sipos Áron az alábbiakban tájékoztatott a tejfeldolgozó
megépítéséről.
A TS-TEJ Kft. tejfeldolgozó üzemének vezetőjeként milyen szereped volt a tejfeldolgozó üzem beruházásának megvalósításában?
Milyen nagyságrendű volt a beruházás költsége?

A TS-Tej Kft. tejfeldolgozó üzeme
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Sajt és túrógyártás berendezései
A beruházás megvalósításában élelmiszer technológusként vettem részt.
Agrármérnök és élelmiszermérnök végzettséggel rendelkezem, mindös�sze fél éve erősítem a csapatot. A beruházás költsége 600 millió Ft volt.
A beruházást követően mi lesz a sorsa a mozgóárusításnak?
A piaci igényeknek megfelelően átalakul az értékesítési rendszerünk, a
mozgóárusítás kevésbé tűnik rentábilisnak a régióban. Mostantól arra
koncentrálunk, hogy a boltokban, üzletekben, pékségekben legyenek
kaphatók a termékeink.

termékpaletta legyen. Ízesített tejeket készítünk, fermentált termékeink
lesznek a tejföl, a kefir, a joghurt natúr és ízesített formában is, a túrót
hagyományos technológiával készítjük majd. Sajtérlelő is hozzátartozik
az üzemhez, így félkemény és kemény sajtokat is elő tudunk állítani.
A technológia adott, így a piaci igények fogják majd meghatározni, hogy
milyen termékeket készítsünk.

A beruházást megelőző időszakban a megtermelt tej milyen részaránya került feldolgozásra?
A termelt tej elenyésző mennyiségét dolgoztuk fel, hetente maximum 1500
litert. Amit eddig értékesítettünk, az a folyadéktej, a túró és a tejföl volt.
Miben változik meg a beruházás után a TS-Tej Kft. tevékenysége?
Alapvető változás következik be azáltal, hogy a gazdaságban termelt
teljes mennyiségű tej feldolgozásra kerül, tehát naponta 10-12 ezer
liter tejet kell majd feldolgoznunk. Nyilvánvaló, hogy ezt a mennyiséget
fokozatosan növelve fogjuk majd elérni, ahogy a vásárlói igény növekszik.
A mostani elemzési eredmények alapján ez egy év alatt fog bekövetkezni.
Rendelkezünk már jelentős mennyiségű előszerződéssel, megállapodással, mely megfelelő alapot ad a fokozatosan növekvő feldolgozott tejtermékeink értékesítésére. A próbaüzem még folyik, de néhány hét eltelte után
teljes kapacitással fog majd üzemelni a gyártás.
Milyen beltartalmú a feldolgozandó tej, és milyen termékek gyártása van tervezve?
A feldolgozásra kerülő tej 4% zsírtartalommal és 3,3%-os fehérjetartalommal rendelkezik. A technológia lehetővé teszi, hogy széles skálájú

Frisstermék-feldolgozó vonal
Hány műszakban dolgoznak majd a feldolgozóüzemben?
A teljes kapacitás kihasználása érdekében két műszakban kell majd dolgozni, így az üzem munkaerőigénye 15-20 fő között lesz. Sajtmesterünk
rendelkezésre áll, szükség esetén külső szakértőt is igénybe veszünk
Nagy Jenő személyében.
Beregszászi Miklós z
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Sándor Tamás bükki sajtmester
újabb nagy dobása a kézműves magyar
sajtok népszerűsítése terén
November végén Budapesten a Hold utcai piacon jelentős sajtóérdeklődés közepette
mutatták be Segal Viktor séf és Sándor Tamás sajtmester Sajtfogások – Legelőtől a tányérig
című könyvét. A magyar sajtkultúra fejlődésének jelentős állomása ez a könyv,
mert eddig nem készült olyan mű, amely bemutatja az igazán jó sajtkészítőket úgy, hogy
közben megismerjük a sajtokat, és receptajánlásokat is kapunk.

S

ándor Tamás az idén nyáron már indított egy kampányt a
Magyarországon gyártott kézműves sajtok népszerűsítésére
„A magyar sajt jó” nevű szlogennel. A Magyar Sajtkészítők
Egyesülete részéről nem törték össze magukat, hogy aktívan kivegyék részüket a kezdeményezésből. Pedig igen nagy szükség van
a sajt népszerűsítésére, mert a
magyar emberek nagyon kevés
sajtot fogyasztanak. Az egy főre
jutó mennyiség évente csak 2,5 kg,
míg az Európai Unió átlaga 15-18
kg. A legtöbbet Franciaországban
fogyasztanak,
ott
24, Görögországban
pedig 26 kilogrammot
eszik meg évente egy
ember. Így a fogyasztásban és a termelésben nagy lehetőségek
Sándor Tamás sajtmester
vannak. A sajtkészítők
abban bíznak, hogy hazánkban a középrétegek vásárlóereje növekszik, így várhatóan egyre nagyobb igény lesz
a minőségi sajtokra. Ezért várhatóan nő majd az országban a sajtfogyasztás a következő 3-5 évben, becslések
szerint 0,5-1,0 kilogrammal, melynek több mint a felét a
minőségi sajtok fogyasztása adja majd.
Sándor Tamás mint egy üstökös robbant be a sajtkészítők táborába. Családi vállalkozását 2005-ben a Bükk
hegységben Eger és Szilvásvárad között lévő kis faluban,
Mónosbélben alapított. Mielőtt a sajtkészítést művelte volna, séfként dolgozott Európa több országában.
Svájcban találkozott először igazi jó sajtokkal, amelyek
elkészítését kitanulta, hogy hazatérve itthon folytassa
ezt a munkát
Sajtkészítő vállalkozás létrehozásával azt tűzte ki célként, hogy folytatja a régi idők sajtkultúráját, a minőségi,
természetes termékek előállításával gazdagítja a magyar
gasztronómiát és étkezési szokásainkat. A hegyvidéki
sajtmanufaktúrában saját termelésű kecsketejből és az
üzemhez tartozó hegyvidéki magyartarka tehéntejből
készülnek a sajtok. A sajtmester a sajtótájékoztatón
elmondta, a könyv megjelentetésével kapcsolatban az
a cél vezérelte, hogy az tekintse át a magyar sajtok

világát a friss sajtoktól – zsendice, orda, gomolya – a lágy sajtokon át
az érlelt nemespenészes és kemény sajtokig. Változatos receptekkel
a legegyszerűbb sajttáltól a legkülönlegesebb sajtos főételeken át a
legizgalmasabb sajtalapú desszertekig.
De nemcsak a sajtról szól a könyv. Tanácsokat is ad a friss alapanyagok – a tej, a túró, az író, az aludttej, a tejföl, a joghurtok, a
sajtkrémek és más csemegék – felhasználásához. Sajtműhelyeket és
manufaktúrákat mutat be a legkülönbözőbb hazai régiókból. Tehát a
könyv nemcsak receptgyűjtemény, hanem a magyar sajtok története,
a sajtféleségek ismertetése, a készítők és a fellelhető helyek vidékek
szerinti áttekintése is.
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Elmondta még, hogy a kézműves sajtmesterek is képesek olyan
családi vállalkozások létrehozására, amelyek nemcsak saját maguk
számára, hanem tágabb környezetük, régiójuk részére is kiváló élelmiszert állítanak elő, és munkahelyeket is teremtenek. Hiszen egyre
nagyobb az igény – a piaci tapasztalatok szerint – az ilyen termékekre.
Ezt támasztja alá a termelői piacok kínálata.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Vidékfejlesztési Program
keretében már több mint 157 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda
a tejágazat szereplőinek, a tejfeldolgozás támogatására pedig 11 milliárd forint pályázati keretösszeg áll rendelkezésre.
Emellett a szaktárca ősszel új pályázatokat hirdetett, amelyek révén
egy 50 milliárd forintos keret a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházások megvalósítását, további 680 millió forint
pedig a juh- és kecsketartók támogatását teszi lehetővé.

Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár
Segal Viktor séf, a Sajtfogások
gasztronómiai tanácsadója arról
beszélt, hogy a kötet egyszerre
ismerteti meg olvasóival a kitűnő
magyar sajtokat, valamint készítőiket és a sajtos ételek receptjeit,
melyeket a sajtkészítőkhöz közel
dolgozó 34 környékbeli séf, cukrász
és pék készített.
Dr. Nagy István agrárminisztert
is megérintette a könyv szellemisége, mert a kötetben megjelent
Segal Viktor séf, a Sajtköszöntőjében úgy fogalmaz: „Ez a
fogások gasztronómiai
könyv egy meglepő felfedezésekkel
tanácsadója
teli vállalkozás, ami különböző történeteken, recepteken és ízpárosításokon keresztül mutatja be a kézműves magyar sajtok különleges, eddig kevésbé ismert arcát. Ennek
a hiánypótló műnek van azonban még egy fontos üzenete. Kiemelkedő
minőségű kézműves sajtokat ugyanis éppúgy büszkeség létrehozni,
ahogyan megízlelni.”
Részt vett a könyv sajtóbemutatóján Kis Miklós vidékfejlesztésért
felelős államtitkár, aki úgy méltatta a könyvet, hogy ez a kiadvány
egyszerre szakácskönyv, tankönyv, útikönyv és egy kicsit katalógus is,
számtalan tényt, adatot, történetet fűz össze egy kötetbe, teljes képet
adva a magyar sajtok világáról. Minden sajtnak megvan a maga története a legelőtől az asztalig, mert nemcsak a készítés módja határozza
meg a sajt ízét, hanem a sajtkészítő mester tudása, szenvedélye is.

Vida József, a Sajtfogások megjelenését támogató Takarék Csoport
elnök-vezérigazgatója minőségében és tartalmában hiánypótló kiadványként méltatta a 336 oldalon 28 elhivatott sajttermelőt, 68
receptet, valamint 23 éttermet, bisztrót, pékséget és cukrászdát
bemutató kötetet, és így ajánlotta a könyvet és a sajtokat: „Édeskés,
pikáns, kerek, lyukacsos, szögletes, krémes, ömlesztett,
reszelt, kemény, lágy, penészes,
büdös – sorolhatnánk még, mely
tulajdonságai miatt szeretjük
a sajtot. Reggel, délben vagy
este, felvágott vagy áfonyalekvár mellé, krémlevesként vagy
egy ízletes főétel után, kvázi
desszertként. Borhoz, vagy csak
úgy, önmagában.
Bár sokáig úgy tartották, zsírés koleszterintartalma miatt a
sajt egészségtelen, egyes kutaVida József, a Takarék Csoport
tások szerint napi 40 gramm
elnök-vezérigazgatója
rendszeres fogyasztása nemhogy növeli, hanem éppen ellenkezőleg, csökkenti a szívbetegségek,
valamint a stroke kialakulásának a kockázatát. Azt mondják, egy
ország étkezési kultúrájának fontos mutatója, hogy polgárai hányféle
típusú, aromájú vagy állagú sajtot fogyasztanak.
Különösen az utóbbi években nőtt jelentősen a sajt szerepe
Magyarországon. Míg a hazai agrárium 2011-ben még 65 ezer tonnányit állított elő belőle, addig 2017-ben már közel 90 ezret. Egyre
nagyobb ugyanis az igény a sajtok iránt hazánkban, és nő a kézműves
fajták aránya.
A tehetséges magyar sajtmanufaktúrák több remekművének receptjével is találkozhatunk e könyvben, mely megjelentetését a Takarék
Csoport magától értetődő természetességgel támogatta. Elkötelezettek
vagyunk ugyanis a vidék, az agrárium és a minőségi élelmiszergyártás
mellett.”
A bor-sajt párosításokról szóló fejezetet Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus jegyzi, Knap Gábor szakújságíró pedig a sörök és
a sajtok közös világába vezeti be az olvasót.
Halkó Gabriella, a könyvet megjelentető Ridikül Magazin Kiadó
vezetője pedig örömmel ajánlotta mindenki figyelmébe a magyar sajt
világáról szóló hasznos kötetet.
BEMI z
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A sajtok gyakoribb hibái
A Tejgazdasági Szemle 2018. év szeptemberi számában elindítottunk egy cikksorozatot,
melyben a leggyakrabban előforduló sajthibákat elemzem, főként technológiai
szempontból. Összefoglaló munkámmal – hasonlóan a korábbi írásaimhoz – döntően
a kézműves sajtkészítők számára szeretnék segítséget nyújtani, hogy áldozatos,
szorgalmas munkájuk eredményeként minél több kiváló termék kerüljön a fogyasztók elé.
Az előző lapszámban a leggyakoribb belső sajthibák közül az állományhibákat
és a színhibákat elemeztem, most pedig a legfontosabb lyukazottsági
hibákkal foglalkozom. Az egyes hibacsoportok számozását az előző részben elkezdett
belső sajthibák folyamatosságát fenntartva folytatom.
3. LYUKAZOTTSÁGI HIBÁK
Rendellenes lyukazottság
Jellemző rá, hogy a röglyukas sajtokban (pl.
Moson megyei csemegesajtban) kerek erjedési lyukak vagy a tipikusan erjedési lyukas
sajtokban (pl. trappista) röghézagok képződnek. De ide tartoznak azok a hibák is, amikor
a sajtokban a lyukak eloszlása egyenetlen,
vagy a lyukak nagysága eltér a sajttípusra
jellemzőtől, esetleg túl kevés vagy túl sok a
lyukak száma a sajt metszéslapján.

Oka: a szakszerűtlen technológia. Pl. az
erjedési lyukas sajtok alvadéka a formázás
során lehűlt (ementáli, pannónia, trappista,
gauda, edámi). A tipikusan röglyukas sajtok
alvadékát pedig melegen formázták, azaz
nem „fázatták” meg (óvári, Moson megyei
csemege, lajta, köményes sajt). A lyukak
helytelen eloszlását okozhatja az alvadék
szakszerűtlen kidolgozása is, pl. különböző nagyságú alvadékrögök a sajttésztában.
A lyukak számát a túl magas érlelési hőmérséklet szaporítja, a túl alacsony pedig gyéríti. A gyengén széndioxid-termelő kultúrák is
okozhatják a gyér lyukazást.
Védekezési lehetőségek:
• Az alvadék kidolgozásánál törekedni kell az
egyenletes rögnagyságra,
• a sajttípusnak megfelelő formázási, préselési és érlelési technológiai szabályok,
valamint a paraméterek betartása.

kezdeménye. Ez a hiba csak olyan sajtokban hiba, amelyekre a lyukacsozottság
jellemző! Pl. pannónia, trappista, ementáli.
A mosott jellegű sajtoknál (pl. teasajt) vagy
a hőkezelt alvadékú sajtoknál (pl. parenyica) nem hiba!

Oka: legtöbbször a szén-dioxidot termelő mikrobák tevékenységének elmaradása,
melyet a következő tényezők idézhetnek elő:
• gyenge széndioxid-termelő tejsavbaktérium-színtenyészet,
• a sajttészta túlsavanyodása,
• a sajttészta túlságosan alacsony víztartalma,
• a túlsózás, pl. magas sókoncentrációjú
sólé használata vagy túl hosszú sózási idő,
• túl alacsony sózási vagy érlelési hőmérséklet.
Védekezési módok:
• az alvadék megfelelő víztartalmának biztosítása,
• a bekultúrázási % betartása, és jó savanyítóerélyű, valamint megfelelő széndioxid-termelő kultúra használata,
• a túlsavanyodás és a túlsózás elkerülése,
• a sajttípusnak megfelelő sózási és érlelési
paraméterek betartása.
Szabálytalanul elosztott lyukazottság

Jellemzője: a sajt egy részében sok parányi,
sűrűn álló lyukacska látható, sokszor foltszerűen elhelyezkedve. Más esetben a sajt egyik
felében sok a lyuk, a vele szembeni részben
pedig csak gyéren fordulnak elő.

Vaksajt

Jellemzői: A tipikusan lyukas sajtokban
egyáltalán nincs lyuk, vagy csak elvétve
található kevés, aprócska lyuk vagy annak

Okai lehetnek:
• a sajt egy részébe sok alvadékpor vagy
nagyobb savótartalmú, esetleg lehűlt alvadékrögök kerültek.

• nem forgatták a sajtokat rendszeresen,
ezért a savó a sajt egyik részében felhalmozódott, és itt több lyuk képződött. Bár
ezt a lehetőséget sok szakember cáfolta.

Védekezési lehetőségek:
• a sajtalvadékot kezdetben lassan, majd
fokozódó ütemben kell felaprítani, hogy az
alvadék „porlását” elkerüljük,
• az alvadék formázásakor ne szaggassuk a
formákkal a röghézagos sajtok alvadékát,
kerüljük a „pogácsaszerű szaggatást”!
Dióhéjlyukazás

Jellemzője: a lyukak fala nem sima, hanem
szabálytalan, rücskös, a dió héjának belsejéhez hasonló. Főleg a nagy zsírtartalmú
keménysajtok hajlamosak e hibára (ementáli,
pannónia).
Okai lehetnek:
• az alvadékrögök egyenetlen nagysága a
sajttésztában és ennek következtében azok
egyenetlen víztartalma,
• az egyenetlen víztartalmú sajttészta különböző helyein változik a tészta képlékenysége, és a keletkező gázok hatására különbözőképpen tágulnak a lyukak, ezért azok
felülete nem sima, hanem rücskös lesz,
• vagy baktériumos fertőzés.
Védekezési lehetőségek:
• biztos módszer ma még nem ismeretes.
• egyik lehetőség, hogy az alvadék kidolgozásánál törekszünk az egyenletes rögnagyságra, s ezzel együtt azok egyenletes
kiszárítására,
• másik lehetőség a higiéniai szabályok szigorú betartása.

27

www.tejgazdasagiszemle.hu

Savólyukak

Jellemzői: elsősorban a kemény sajtokban
(pannónia, ementáli), de az erjedési lyukas
félkemény sajtokban (trappista) is előfordulhat, főleg a téli időszakban. A felvágott sajt
egyik oldalán az átlagosnál sokkal nagyobb
méretű, akár ökölnagyságú lyuk vagy lyukak
is találhatók.
Okai lehetnek:
• Sokan a helytelen formázás következményének tartják, szerintük az alvadékban
maradt savófészkek helyén keletkeznek
ezek a nagyméretű lyukak.
• Kutatói megfigyelések alapján a savófészkek helyén nem jönnek létre ilyen méretű
lyukak, mert a savó gyorsan eloszlik, és
bediffundál az alvadékrögökbe vagy a köztük lévő parányi üregekbe. Valószínűleg
erélyes gáztermelő baktériumok kerültek fertőzéssel a sajtba, és az ezek által
termelt nagy mennyiségű gáz egy vagy
néhány lyukban diffúzióval gyorsan nagy
méretű lyukakat hoz létre.
Védekezés:
• kemény sajtok gyártásánál fokozott figyelemmel el kell kerülni a gáztermelő baktériumos fertőzést.
Korai puffadás (kólis puffadás)

Jellemzői:
• még ma is az egyik leggyakrabban előforduló sajthiba,
• sok esetben már a sajtkészítés napján a
préselésnél vagy a sózásnál is jelentkezhet, de legkésőbb az érés első harmadában
lép fel,
• a sajtok megdagadnak, felületük megemelkedik, súlyos esetben gömbszerűvé is
válhat alakjuk,
• kopogtatásra tompa, öblös, dobszerű hangot adnak,
• a sajt vágási felületén sok apró vagy
nagyobb, sok esetben egybeszakadt, formátlan, esetleg ovális lyuk látható,
• a sajt állománya rágós, gumis, szaga
bűzös, istállóra emlékeztető.

Oka leggyakrabban:
a tej coli-aerogenes baktériumokkal fertőzött (leggyakrabban E. colival és Aerobacter
aerogenesszel). E mikrobák a tejben lévő
tejcukrot lebontják, és a tejsav mellett
ecetsavat, borostyánkősavat, etil-alkoholt,
szén-dioxidot és hidrogéngázt képeznek. Az
Aerobacter aerogenes több gázt termel, mint
az E. coli, de a képződött gázban kétszer
annyi a szén-dioxid, mint a hidrogén. Az E.
coli kb. egyenlő arányban termeli a két gázt.
A képződött gázok a sajttésztát szét is szaggathatják. A nyers tejben mindkét mikroba
gyakori. Általában az emberi és állati bélsárból, vagy a talajból kerülnek a tejbe, súlyos
higiéniai mulasztás következtében. Mindkét
mikroba ételszennyező, élelmiszerbontó és
egyúttal alkalmi kórokozó is lehet!
A nyerstejből készített sajtok közül sok
megpuffad emiatt. Csak maximális higiénia
alkalmazásával védekezhetünk e hiba ellen.
100%-os biztonsággal csak pasztőrözött tejből készíthetünk kólis puffadástól mentes
sajtot, ugyanis a pasztőrözési hőmérséklet a
coli-aerogenes baktériumokat elpusztítja. Ha
a pasztőrözött tejből készített sajt mégis kólis
puffadást szenved, akkor a puffadás utófertőzés miatt jött létre. A puffadás azért jelentkezik, mert a coli-aerogenesek által termelt
gáz egy része hidrogén. A hidrogéngáz csak
kis mértékben nyelődik el a sajttésztában,
ehelyett gyorsan felszabadul, és jellegzetes
lyukakat képez. A puffadás veszélyét növeli,
ha meleg a sófürdő vagy túl meleg az érlelési
hőmérséklet.
Védekezési lehetőségek:
• maximális higiénia a tej előtárolásánál, a
nyers tej pasztőrözése és a pasztőrözés
paramétereinek szigorú betartása, valamint az utófertőzési lehetőségek kizárása,
• a sólé és az érlelőhelyiség hőmérséklete
nyáron se legyen magasabb a sajttípusra jellemzőnél. Több szakember a sófürdő hőmérsékletét a nyári időszakban 15
Celsius fokban maximálja.
• Vannak még ma is olyan sajtüzemek,
melyek kálium-nitrátot adagolnak a sajttejbe, és ezzel előzik meg a puffadást. A
kálium-nitrát adagolását ma már szigorú
előírások szabályozzák. A kézműves sajtkészítő ezzel a módszerrel nem élhet!

szinte gombostűfej nagyságú lyuk található.
„Ezerlyukú sajtnak” is nevezik. Itt is megnő
a sajt térfogata, felülete megemelkedik, és
élesztőszagú lesz.

Oka: ha a sajtokban a gázt tejcukorbontó
élesztők termelik, akkor beszélünk élesztős
puffadásról. Ritkábban fordul elő a kólis
puffadásnál, ugyanis súlyos higiéniai mulasztás következménye. Pl. élesztőtartalmú élelmiszerek (kenyér, péksütemények) fogyasztása a sajtkád mellett. Az élesztők a tejcukrot
alkoholra és szén-dioxid gázra bontják, és a
termelt gáz puffasztja fel a sajtot.
Védekezés: mivel a tej pasztőrözésekor az
élesztők elpusztulnak, el kell kerülni az élesztős utófertőzést!
Mindkét korai puffadásnál a puffasztó gázt
laktózerjesztő mikrobák termelik (Coliformbaktériumok, illetve laktózerjesztő élesztők).
Ebből következik, hogy a korai puffadás
bármelyik formája csak addig léphet fel,
ameddig a sajtban tejcukor van. A sajttésztában lévő tejcukrot a tejsavbaktériumok
bontják le kedvező irányban, és döntően
tejsavat termelnek. E tevékenységükkel egy
bizonyos fokig gátolják is a gáztermelő
mikrobák aktivitását. Ha a sajtkészítésénél
alkalmazott kultúra csak gyengén savanyít,
akkor a savóleadás lelassul, rosszabbul
érvényesül, így a puffasztó mikrobák működéséhez kedvező körülmények alakulnak ki
(pl. magasabb pH).
A korai puffadás a kemény sajtoknál
ritkábban fordul elő, mert a magasabb utómelegítési és az azt követő utósajtolási
hőmérsékleten a gáztermelő mikrobák nagy
része elpusztul, és ezekben a sajtokban fogy
el leggyorsabban a tejcukor.
Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
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Korai puffadás élesztős változata

Így néz ki egy korai puffadásos (kólis)
trappista sajt metszéslapja

Jellemzője: Szintén nagyon korán lép fel, már
a gyártás napján előfordulhat. A sajt állománya szivacsszerű, metszéslapján sok apró,

(Lapunk legközelebbi számában a sajtok lyukazási hibáit a kései, ún. vajsavas puffadással folytatom, majd a leggyakoribb íz- és
szaghibák következnek)
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LGAN SILÓKUKORICÁK
TÖBB TEJ, KEVESEBB ÖNKÖLTSÉG

Néhány évvel ezelőtt bevezettünk egy új módszert, a silókukorica hibridjeink értékelésére. A rendszer az amerikai MILK 2006
modellen alapszik (University of Wisconsin Shaver és mtsai,
2003, revízió 2006). Számol az elfogyasztott takarmány menynyiségével, energia bevitellel és ezeket átszámolja megtermelt
tej mennyiségre.
Ezt tovább fejlesztve született meg az LGAN Milk+, mellyel
meghatározható egy silókukorica hibrid hektáronkénti tejtermelő képessége.

Hibridek értékelése az LG Milk+ rendszerben
24.000
23.000
LG Milk index (kg/ha)

Kiváló minőségű kukorica szilázs előállítása összetett folyamat.
A hibrid kiválasztásával indul, és az alkalmazott termesztés
technológián át, a betakarítás, szilázs készítés folyamatain át,
a takarmányozással ér véget. Jó menedzsment, tapasztalat és
előrelátás eredményez kiváló minőségű tömegtakarmányt alacsonyabb önköltséggel.
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Több évtizedes tapasztalattal és a tejelő szarvasmarhák igényeinek kielégítésére történő irányultsággal, a Limagrain magas takarmányozási értékű silókukorica hibrideket nemesít. Magyarországon a magas színvonalú tejtermelést folytató gazdaságok
ismerik és használják az LGAN hibrideket.
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Szárazanyag termés (t/ha)
Forrás: Limagrain Research, LGAN project kísérletek

Partnereink körében, 2017-ben végzett felmérésünk alapján a
termelők közel 95%-a elégedett az általa termelt LGAN silókukorica hibriddel, és ajánlaná másoknak is.

Az LGAN Milk+ hibridekkel tovább növelhető

Mennyire elégedett a termelt
LGAN silókukorica hibriddel?

•

a hektáronként megtermelhető hasznos energia,

•

a gazdaságosabb tömegtakarmány előállítás,

•

a többlet tejhozam,

•

az eredményesebb tejtermelés,

•

a hibridválasztás biztonsága.

5

elégede�
45%

nagyon
elégede�
50%

4

A sokéves kísérleteink pozitív eredményei, illetve hazai termelők üzemi gyakorlata és termelési mutatóik bizonyítják,
hogy az LGAN silókukorica garancia a magas tejhozam elérésére.

3
2
1

(Válasz: 1=nem – 5=nagyon elégedett) N=131
13
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MAGAS ROSTEMÉSZTHETŐSÉG, NAGYOBB TEJHOZAM

LGAN SILÓKUKORICÁVAL!

ÚJ!
ÚJ!

LG 31.479
LG 31.558
AAPOTHEOZ
LG 33.87
LG 34.90
JANETT

www.lgseeds.hu

AZ ÖN NYERESÉGE:
• Hektáronkénti többlet energia
• Magasabb energia bevitel
• Egészségesebb állatállomány
• Több megtermelt tej
• Eredményesebb tejtermelés
• A hibridválasztás biztonsága

30

2019. január

Jó minőségű tömegtakarmány egész évben!
www.timacagro.hu ÉNY-M: 20 262 3308 DNY-M: 20 521 0561 K-M: 20 262 2769 ÉK-M: 20 262 2298 DK-M: 20 262 2569

Kontroll
Pediococcus acidilactici
Lactobacillus plantarum
Silaprilispro
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Betakarítás óta eltelt napok
Homofermentatív baktérium törzs Lactobacillus Plantarum
– Nagy a savtűrő képessége, pH 4 alatt is szaporodik.
– A hexózokat a glikolízis útvonalán bontja.
– A glükózból csak tejsavat termel!
Fakultatív- heterofermentatív baktérium törzs Pediococcus Acidilactici
– pH 5-6 között, és aerob viszonyok között is gyorsan szaporodik.
– Erjeszti a glükonsavat és a pentózokat is!
– A glükózból csak tejsavat termel!

és Fakultatív
 Homofermentatív
heterofermentatív baktériumtörzsek.
 Gyorsan lezajló (2–3 nap) fő erjedési szakasz.
 Több metabolizálható energia.
fehérjetartalom.
 Magasabb
 Kimagasló tejsav-ecetsav arány.

www.webagro.hu
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Bontástól eltelt idő (óra)

8

termelő baktérium törzs.
 Propionsav
az aerob romlási folyamatokat.
 Csökkenti
a gombák fejlődését.
 Gátolja
a mikotoxinok
 Megakadályozza
elszaporodását.

SZÉLESKÖRŰ MEGOLDÁS
a tömegtakarmányok tartósításához
29
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Silaprilispro
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GYORS PH CSÖKKENÉS,
KISEBB ERJEDÉSI VESZTESÉG

Silaprilispro

(°C )

(Schmidt, 2003)

Kontroll
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A takarmány hőmérséklete

A növények epifita flórájában általában mindössze
10 3–10 4 tejsavtermelő baktérium található, ami nem
elegendő a gyors és biztonságos erjedés lezajlásához.

Élesztő- és penészgombák elszaporodása

40

Hőmérséklet
változás

A CELLULÓZ ÉS A HEMICELLULÓZ EGY RÉSZE ENZIMATIKUS
ÚTON OLDHATÓ SZÉNHIDRÁTOKKÁ HIDROLIZÁLHATÓ A
SILÓBAN! Erre a célra került a Silaprilispro készítménybe
3 különböző mikroorganizmus eredetű (Aspergillus
és Trichoderma) enzim. Több kutató (Stokes – 1992;
Selmer-Olsen – 1993) is igazolta, hogy a sejtfalbontó
enzimekkel való kezelés csökkentette a szilázs ADF
tartalmát, hozzájárult a tejsavtartalom növekedéséhez
az ecetsav és ammónia (NH3) szint csökkentéséhez.

Baktérium szám (millió
CFU/g)

KÁROS MIKROORGANIZMUSOK GÁTLÁSA

ENZIMEK A JOBB HATÁS ÉRDEKÉBEN

emelkedő hőmérséklet a propionsav
 Lassan
termelő baktériumoknak köszönhetően.
képződik nagy mennyiségű alkohol.
 Nem
étvágy, nagyobb takarmányfelvétel.
 Jobb
egészségügyi probléma.
 Kevesebb
 Magasabb termelés.

HASZNÁLJA SZÉNAKÉSZÍTÉS SORÁN IS
nedvességtartalmú széna.
 Magasabb
a levélpergési veszteség.
 Kisebb
engedi a penészgombák elszaporodását.
 Nem
 Magasabb beltartalom, jobb étrendi hatás.

