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A válság
nem tart örökké
Történelmi tapasztalat szerint a válságok, a háborúk iszonyatos károkat, az
emberéletekben nagy pusztítást okoznak, de szomorú következményük mellett lehetőségeket is hordoznak. A nagy
pusztulás hulláma után az emberiség
fejlődése pozitív irányt vehet, felgyorsulhat. Nagyon valószínű, hogy most
is így lesz, melynek feltétele a gyors
szemléletváltás, új stratégiában való
gondolkodás.
Az elmúlt két évben kiegyensúlyozott viszonyok uralkodtak a tejtermelés
területén. Az elemzők arra keresik most
a választ, hogy miként hat az ágazatra a járvány és a vele járó piaci zavar.
A vírus okozta trauma után a keresleti hatás élénkülésével lehet számolni a tejtermékek piacán, miután Kínában a tejtermékfogyasztás ismét
emelkedni kezd, és érvényesül majd annak a világpiacra gyakorolt szívóhatása. Valószínű, hogy visszatérnek a stabil tejfelvásárlási árak, a jövő
évben pedig lassú emelkedés is következhet. Folytatódni fog a tejtermelő
tehénállomány tovább csökkenése melletti hozamnövekedés tendenciája.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács értékelése szerint a
járványhelyzet ellenére a hazai tejpiaci helyzet stabil, melynek megőrzéséhez a következő időszakban is fenn kell tartani az együttműködést az
ágazat szereplői között.
A jelenlegi és a várható piaci folyamatok, a fellépő feszültségek ellenére
sem indokolt az árcsökkentés a termékpályán, mivel minden szereplőnek
emelkednek a költségei, és a keresleti piac várhatóan fennmarad, valamint a forintárfolyam változása is az áremelések irányába hat.
A hazai feldolgozók teljes kapacitással dolgoznak a válságbéli kereslet
kielégítésének érdekében. A Szakmaközi Szervezet létrehozott egy külön
bizottságot a koordinációs feladatok megoldására. Munkájuk a 4/2020.
(II. 28.) AM rendeleten alapul, amely kiterjeszti a Szakmaközi Szervezet
és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségeket.
A rendelet célja szintén a hatékonyabb piacszervezés. Az intézkedés arra
hivatott, hogy az előforduló időszakos bolti áruhiányokat megszüntesse.
Bebizonyosodott, hogy az áruhiány nem a termékkínálat szűkösségéből,
hanem az elosztás, a logisztika problémáiból adódott. Az élelmiszer-kiskereskedelem szereplői évente több alkalommal is találkoznak ugyan
keresleti csúcsokkal, főleg a többnapos ünnepek előtt, de a mostani,
rendkívüli pánikvásárlási roham láthatóan felkészületlenül érte őket, ám
mostanra már sikerült úrrá lenniük a helyzeten. A fogyasztói igény mérése
és annak a beszállítói lánc felé való közvetítése a kiskereskedelem feladata. Ahhoz azonban, hogy az ütemezés megfelelő legyen, a termékek
időben le legyenek gyártva, az egész láncnak több kommunikációra van
szüksége. A tejtermelésnek és a tejtermékkeresletnek is megvan a maga
szokásos éves ciklusa, amihez a feldolgozónak és a kereskedőnek együtt
kell tudnia alkalmazkodni.
Sajnálatos módon a hazai tejtermékpiac egyes területein (főleg a sajtkínálat területén) még mindig nagyon erős az importtermékek jelenléte,
ezért a bolti kínálat szintje nem csupán a hazai tejszektor teljesítményét
tükrözi.
Beregszászi Miklós z
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A válság alatt is bővíteni tudta kapacitásait
és munkaerőigényét a Kőröstej
Az ömlesztett sajtok nemzetközi piacán is jelentős gyártónak számító Kőröstejnél
a közelmúltban új, nagy kapacitású IWS-gyártósort üzemeltek be, így a kacsótai
üzem az eddig is gyártott kördobozos, konzerv-, blokk- és egyéb kenhető, vágható termékek
mellett a jövőben lapkatípusú, előrecsomagolt sajtszeletekkel is nagy mennyiségben
tudja kiszolgálni a belföldi és az exportigényeket. A válság kezdete óta különösen
nagy jelentősége van annak, ha egy-egy élelmiszer-exportőr növelni tudja kapacitásait
és munkaerőigényét, ennek fényében gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat
a projekt indulásáról és a gyártó négy üzemében tapasztalható tendenciákról.

A

z ömlesztett sajt természetes sajtból készül, tejösszetevőkből,
ömlesztősó hozzáadásával. A huszadik század elején létfontosságú volt, hogy a természetes sajtot ömlesztett sajttá alakítsák,
többek között azért, mert így tudták az európai sajtokat a tengerentúli
piacokra is exportálni. Ennek a sokféle formában megjelenő sajttípusnak
ma is rengeteg előnye van, hiszen hosszú eltarthatósága mellett segíti
a „kieső” - tökéletes minőségű, de nem csomagolható – sajtok teljes
körű felhasználását is. Az egyénileg csomagolt sajtszeletek pontos
termelési folyamat során készülnek. A sajtot magas hőmérsékleten
megfőzik, forrón adagolják, gyorsan lehűtik, és egy rendkívül pontos
adagolási technológiával csomagolják. A termék frissességét a módosított atmoszférának és a védőgázoknak köszönhetik. Mint a Kőröstejnél
elmondták, véleményük szerint a magas minőségű ömlesztett termékeik
titka az, hogy a természetes sajtok tápértékének zömét meg tudják tartani, miközben érzékszervi szempontból is élvezetes cikkeket állítanak
elő. Az előre csomagolt sajtszeletek iránt elsősorban a Közel-Keleten
jelentkezett igény, melyet a gyártó a lehető legjobb minőségben igyekszik kielégíteni. A gyártás első hónapjában már elindultak az első szállítmányok Líbiába és Irakba, de Jordániába és Libanonba is hamarosan
megkezdhetik a szállításokat. Hajdú, Róna, Buda márkanevek alatt már
több receptvariációval készültek csomagolások és csomagolástervek a
közelmúltban, de az exportpiacokon saját márkás termékeket is kiszolgálnak Kacsótáról.

Modern, nagy teljesítményű IWS-gyártóvonal Kacsótán
A Kőröstej Kft. kacsótai üzemében főként exportra gyártanak ömlesztett
sajtokat. A potenciális vevők felől érkező előzetes igényeket, majd a
részletes piacfelmérést követően a lapkatípusú (IWS / individually wrapped slices) sajtok projektjének előkészítése a 2019. év elején indult el.
A rendelkezésre álló technológiák közül a svájci Sapal gyártógépére
esett a választásuk, a vonalat az olaszországi PFM Scirocco típusú horizontális csomagolója egészíti ki az egységberakás funkciójával.

Az új Sapal-gép Kacsótán

Hajdú szeletelt ömlesztett sajtok exportpiacra

Az ömlesztett alapanyag 80 °C-on pozitív szivattyú segítségével kerül
formázásra és töltésre. A töltő-formázó gép a síkfólia tekercsből csövet
formáz, melybe folyamatosan tölti az ömlesztett sajtot. A sajthengerből
gyakorlatilag egy lépésben kerülnek kialakításra a 86x86 mm méretű
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sajtlapocskák, amelyek még egységes láncban kerülnek egy hűtőkádba. Hűtést követően, 17 °C elérése után történik a darabolás, majd a
kiválasztott csomagkonfigurációba pakolás után a gépből kilépnek a 6x,
8x, 10x, 12x, 15x stb. formátumú egységek. A darabszámnak csak az
egységek magassága szab határt, mely maximum 75 mm lehet. Ezeket
a PFM csomagológép – védőgáz adagolása mellett – helyezi a megfelelő
méretű csomagokba.

Hamarosan használatba vehető a Kőröstej barcsi készáruraktára
Ugyancsak jelentős fejlemény a barcsi üzemben, hogy néhány hónapja a krémsajtokat egy steril főzőberendezés üzembe helyezésének
köszönhetően UHT-technológiával tudják készíteni. A hűtést nem igénylő, jobban eltartható termék nagy versenyelőnyt jelent az elsősorban
közel-keleti exportpiacokon.
Az új barcsi termékek között mindenképp érdemes megemlíteni a
magyar piacra fejlesztett, vadonatúj kolbászfűszeres grillsajtot is, mely
a gyártó reményei szerint nagy sikert arat majd a közelgő szezonban a
vásárlók körében.

A csomagolás fázisa a PFM-gépben
A vonal képes ezekből a 86x86 mm lapocskákból percenként 1000
darabot gyártani és különböző formátumokba becsomagolni. A lapkák
vastagsága és ezáltal a súlya, száma széles tartományok között változtatható, ami nagymértékben segíti a különböző fogyasztói igények
kielégítését. A vonal jelenleg kézi kartonozással működik, de az üzem
középtávú beruházási tervei között szerepel egy automata kartonba rakó
gép üzembeállítása is. Az új szeleteltsajt-gyártósort egy-egy műszakban
akár két fő is tudja üzemeltetni, a teljes gyártási folyamat természetesen még néhány munkatárssal kiegészül. A gyártónál nemcsak nagy
várakozásokkal tekintenek az új termékkörre, de büszkék is arra, hogy
rendkívül kellemes ízű, jó állagú, az igényes külföldi megrendelőket is
meggyőző lapkatípusú sajtokat alkottak meg az elmúlt hónapok során.

Barcson is jelentős beruházások történtek
A Kőröstej barcsi üzeme világviszonylatban is a halloumi típusú grillsajt
egyik legjelentősebb gyártója. Az üzemben, ahol napi szinten 80-100
ezer liter, magyar termelőktől érkező tejet dolgoznak fel, az utolsó
fázisába érkezett egy cégcsoportszinten is jelentős beruházás. Ennek
keretében saját erőből, mintegy kétmilliárd forintos értékben épült meg
az új csomagolóanyag- és készáruraktár, bővült a gyártótér, valamint a
grillsajt- és a krémsajtgyártó vonalakat is jelentősen korszerűsítették,
nagymértékben bővítve a gyártókapacitásokat.

Grillsajtok. Nemzetközi szinten jelentős a gyártó grillsajtkínálata

Kőröstej – igazi kuriózum
Igazi kuriózumnak számít, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági
válsághelyzetben a Magyarország egyik legnagyobb sajtexportőrének
számító Kőröstej üzemeiben közel száz munkatárssal többen dolgoznak,
mióta kitört a világjárvány. Március 1. és április 25. között 93-mal nőtt
az alkalmazotti létszám a cégcsoportnál. A termékeik iránti piaci keresletet, sajtjaik kedveltségét sem a pandémia miatti nemzetközi, sem az
itthon bevezetett korlátozó intézkedések nem vetették vissza érdemben.
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nálására élelmiszeripari, tejipari szakembereket, mérnököket is keresnek termelési, műszaki, minőségügyi, raktározási pozíciókra – ez
összesen még további 30-40 munkatárs alkalmazását jelenti. Mivel a
Kőröstej HR-esei a nagy leterheltség miatt nem tudnak minden telefonos
megkeresésre reagálni, kizárólag emailben (hr@korostej.hu) érdemes
náluk érdeklődni.

Kiváló kapcsolatok
– exportforintok
A Kőröstej jelentős piaci előnye, hogy közel 50 országba exportál,
így a hirtelen megváltozó környezetben is lehetőségük van a kapacitásaik hatékony kihasználására. A sajtexportban Magyarország top
5 kereskedelmi partnere között ott van Libanon, Szaúd-Arábia és
A Hajdú márkájú sajtokat több mint harminc országban kedvelik
Jordánia is: e három piac szívja fel a magyar export közel harmadát!
Ez jórészt annak köszönhető, hogy az évente több mint 30 milliEz olyannyira igaz, hogy a Kőröstejnek mind a négy
árd forintos forgalmat produkáló Kőröstej
üzemében, Barcson (Somogy), Kacsótán (Baranya),
rendkívül jó kapcsolatokkal rendelkezik
Kőröstetétlenen (Pest megye) és Hajdúböszörményben
a térségben. Ismert, hogy a Kőröstej(Hajdú-Bihar) is jelentősen nőtt az állományi létszám,
cégcsoport tulajdonosa, Riad Naboulsi
elsősorban a fizika és a gyártási munkakörökben, a
libanoni származású. Most, amikor a panbetanított munkások között, ami azért is örvendetes,
démia okozta válsághelyzet miatt már a
mert most a munkaerőpiacon ez a legsebezhetőbb
szakemberek többsége arról beszél, hogy
réteg. Alapanyag- és csomagolóanyag-problémákkal
Magyarországon nagyobb lehet a reces�szembesülnek ugyan a beszállítók nehézségei miatt,
szió a korábban gondoltnál, a magyar
de ezt alternatív megoldásokkal eddig hatékonyan
gazdaságnak minden értékesített exporttudták kezelni.
forintra hatványozottan szüksége van. Így
különös jelentősége van annak, hogy a
Róna: A Róna márka is népszerű
Kőröstej exportképessége nemhogy csökMég legalább 30 tejipari
a Közel-Keleten
kent voltan a járvány idején, hanem az
szakembert, mérnököt várnak
exportból és a létszámbővítésből származó adóforintokkal a magyar
Sőt, a Kőröstej további munkatársakat keres, ami azt jelenti, hogy gazdaság jelentős hasznára vannak. Eközben az sem elhanyagolható,
még többen tudnak majd elhelyezkedni a cégcsoport üzemeiben. Az új hogy naponta mintegy 300 ezer liter hazai tejet vásárolnak fel feldoltechnológiák bevezetésére, illetve a meglévők még hatékonyabb kihasz- gozásra a magyar termelőktől.

A Kőröstej-csoport
A

Kőröstej-csoportot a libanoni származású, orvosi diplomáját Magyarországon
megszerző dr. Riad Naboulsi alapította 1989-ben. Mára Magyarország egyik
legnagyobb sajtgyártójává és élelmiszer-exportőrévé vált, és mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztatva Somogy, Baranya, Pest és Hajdú-Bihar megyében is jelentős
üzemet működtet.
Különleges technológiával és világszínvonalú berendezésekkel felszerelt gyáraiban
kiváló minőségű sajtokat készít. Fő profilja a kashkaval, a grillsajt, a parenyica, a
labneh, a trappista, az ömlesztett és a krémfehér sajtok gyártása, belföldi és export
értékesítése.
Magyar alapanyagokból, magyar munkaerővel és magyar fejlesztéseknek köszönhetően készített termékei a hazai piacon kívül a Közel-Kelet és az Európai Unió
szinte valamennyi országában keresettek. Az elmúlt években öt kontinens több
mint ötven országába exportáltak sajtokat, termékeik 70%-a külföldön talál vevőre.
A nemzetközi szinten is jelentős sajtgyártó legismertebb márkaneve idehaza és
külföldön is a HAJDÚ.

dr. Riad Naboulsi, a Kőröstej tulajdonosa
kiválóan ismeri a közel-keleti piacokat

A vállalat az elmúlt hetekben azzal került be a hírekbe, hogy a négy üzemében
a válság kitörését követően is mintegy 100 fővel növelte az alkalmazottak számát: Barcson (Somogy), Kacsótán (Baranya), Kőröstetétlenen (Pest megye) és
Hajdúböszörményben (Hajdú-Bihar) is jelentősen nőtt az állományi létszám.
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Sajtkészítők javaslata az Agrárminisztériumnak
Az alábbi javaslatot Bolya Gergely, Csulák Márta, Dr. Faigl Vera,
Forgácsné Szita Dorottya, Gombos Árpád, Hyross Katalin, Kálmán Bence
és Raffaelné Piller Ágnes sajtkészítők jegyzik, melyet
Márkus Gyuláné élelmiszeripari mérnök jutatott el szerkesztőségünkbe.

A

járványhelyzet jelentősen megváltoztatta a vásárlási szokásokat. A bizonytalan árukészlet, az importárukkal
szembeni bizalmatlanság és a nagyáruházakban még mindig tobzódó tömeg miatt
egyre inkább előtérbe kerülnek a kistermelők.
Erősödik a minőség iránti igény, felértékelődött
a személyes ismeretség, a korábbi pazarlás
helyett fontossá vált a vásárolt mennyiségek
átgondolása. Mindezek hatására a nem is
olyan távoli jövőben kialakulhatna egy jóval
tudatosabb fogyasztói kultúra, amelyben már
nincs helye a pazarlásnak, az esztelen túlfogyasztásnak és az értelmetlen vásárlásnak. És
ennek az új, tudatos vásárlási kultúrának fontos elemei lehetnének a képzett sajtkészítők.
Az elmúlt évek OKJ-s képzésének köszönhetően Magyarországon is egyre több a kiváló
házi sajtot készítő, akiknek változatos, egyedi
termékeik tovább színesíthetnék a nagyüzemek sokszor alacsony minőségű, viszonylag
egysíkú kínálatát. Ám a képzett sajtkészítők
többségének képességei parlagon hevernek,
az ellenőrzött keretek között végzett tevékenységben rejlő potenciál kiaknázatlan. A jelenlegi szigorú jogi szabályozás szerint ugyanis
az üzemek mellett csak olyan kistermelők
gyárthatnak sajtot, akik a saját állataik tejét
dolgozzák fel, vagyis sajtkészítéssel – kicsiben
– csak állattartó foglalkozhat. Pedig a helyi
péknek sincs búzaföldje… Ez a jogalkotói
szándék vélhetően az őstermelői tevékenység
szabályozásából indul ki, nem pedig a sajtkészítésből, ami nagyban gátolja a magyarországi sajtkészítés és sajtkultúra térnyerését.
Sajtüzem kialakítása és engedélyeztetése
egy magyar átlagember, átlagcsalád számára
megfizethetetlen. Korunkban a hagyományos
élelmiszerkészítés az együtt élő gazdálkodó
nagycsaládok eltűnésével gyakorta nem tud
egy egységben megvalósulni, így a feladatok sokrétűsége aránytalanul nagy terhet ró a
házi sajtkészítőkre. Fontos szempont, hogy az
állattartás és a kistermelői élelmiszer-készítés
összes szabályának betartása egyetlen ember
személyében szinte elképzelhetetlen. Arról nem
is beszélve, hogy a gazdálkodás teljesen más

típusú tevékenység, mint az élelmiszer-feldolgozás, a két tevékenység egybegyúrásából
számos probléma adódhat. Bárki beláthatja,
hogy egyszerűen nincs idő egyszerre állatot
gondozni, élelmiszert készíteni, a termékeket
értékesíteni, s ugyanakkor vezetni az összes
dokumentációt az élelmiszer-biztonság és a
nyomon követhetőség érdekében. S nemcsak
anyagilag nehéz annak, akinek nincs állatállománya, hanem éppen a kistermelő mivolt kerül
veszélybe, a kézműves sajtkészítés szorul háttérbe az üzemi sajtkészítéssel szemben.
A kis sajtkészítők akkor is működni fognak,
ha a jogszabályok nem támogatják őket, csak
éppen a szürke zónában tevékenykedve, aminek sokkal nagyobb az egészségügyi-élelmiszerbiztonsági kockázata. Ha támogatást és
segítséget kapnának, ez a kockázat csökkenne, ám ha ragaszkodunk ahhoz, hogy csak
állattartó készíthessen kistermelőként sajtot,
hibát követünk el.
Ha a kistermelői élelmiszer-előállítás folyamatait ki akarjuk fehéríteni és nyomon akarjuk
követni, jobb, ha nyilvánvalóan rögzítve van,
honnan származik az alapanyag. Hasznosabb
lenne tehát, ha a végzettséggel rendelkező
sajtkészítők ellenőrzött forrásokból, a szabályozást és a követelményeket jól ismerő
állattartóktól vásárolhatnának tejet, vagyis
érdemes lenne különválasztani az állattartást
a sajtgyártástól.
Mivel a növekvő egészségtudatosság jegyében
egyre inkább a kistermelők jó minőségű, tartósítószerektől és ártalmas adalékanyagoktól
mentes élelmiszereit keresik a vásárlók, előtérbe helyezve a helyi termékeket, érdemes
lenne olyan gazdasági és jogszabályi környezetet teremteni, amely egyaránt elősegíti a
gazdaság kifehérítésének és a hagyományos
élelmiszer-előállításnak a szempontjait. Ha a
megfelelő végzettséggel rendelkező sajtkészítőket kiemeljük a szürke zónából, akár nemzetünk büszkeségeivé is válhatnak, nemzetközi
versenyen győztes alkotásokat készíthetnek.
Ráadásul vállalkozásaik katalizátorai lehetnek
más, az ágazathoz kapcsolódó fejlesztések-

nek, tevékenységükkel összekapcsolódhatna
az oktatás, a gyártástechnológia és a turizmus éppen úgy, mint a rendezvényszervezés.
A kiszámítható és jól tervezhető, rendszeres
tejigény miatt ez ösztönzőleg hatna a kisméretű
gazdaságok állattartóira, s mind az állattartáshoz, mind a sajtkésztéshez köthető számos
járulékos tevékenység miatt munkahely-teremtési lehetőséget is biztosítana.
A tapasztalt és képzett sajtkészítők szomorúan
szembesülnek azzal, hogy állattartás nélkül
szinte lehetetlen a termékeik megismertetése
és hivatalos értékesítése. Aki ismeri a sajtkészítés minden folyamatát, és valóban minőségi terméket kínál, tisztában van vele, hogy
emellett az állattartás szinte kivitelezhetetlen.
A kistermelői értékesítést átgondoltabb lenne
állattartás helyett képesítéshez kötni, mert a
piac most sajnos tele van hibás termékekkel,
sokszor még az eladó sincs tisztában áruja
gyenge minőségével.
Bízunk benne, hogy a jövőben újragondolt jogszabályi feltételek mellett a képesítéssel rendelkező, minőségi sajtot készítő szakemberek
előtt is megnyílik a legális működés lehetősége.
A sajtkészítők javaslatáról megkérdeztük az
ismert szakember, Dr. Merényi Imre tejipari
szakmérnök véleményét, ki az alábbiakban
foglalta össze mondanivalóját.
Az elvekkel egyetértek. Célszerű lenne
kiegészíteni a javaslatot azzal, hogy csak
azoktól a tejtermelőktől lehessen felvásárolni a tejet, akik be vannak kapcsolva az
Országos Nyerstej Minősítő Rendszerbe, és
havonta legalább két esetben történik hivatalos (hatósági?) mintavételezés és vizsgálat (minősítés). A minősítés eredményéről
a szükséges dokumentumokat be is tudja
mutatni a tejtermelő. Javaslom továbbá,
hogy a vásárolt tejtételekből csak hőkezelés után lehessen tejtermékeket gyártani.
Merényi Imre
Kérjük az Agrárminisztérium illetékesét, hogy
a közzétett javaslatról válaszát a Tejgazdasági
Szemle szerkesztőségébe jutassa el!
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Szakmai álláspont a sajtkészítők által
előterjesztett javaslathoz

E

löljáróban szeretnénk leszögezni, hogy a
sajtgyártás magas kockázatú tevékenységnek tekintendő. A gyártás során a
hasznos és elengedhetetlen mikroorganizmusokon kívül a nem megfelelő gyártási higiéné
esetén emberi megbetegedést okozó humán
patogén mikroorganizmusok is jelen lehetnek.
Ezen humán patogén kórokozók nagyon súlyos,
esetenként akár halálos kimenetelű ételfertőzést, illetve a toxintermelő fajok esetében ételmérgezést okozhatnak.
Az élelmiszerek Európai Unión belüli előállításának, kereskedelmének alapvető szabályait,
az ún. „Higiéniai Csomag” rendeletei, azon
belül az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK
rendelet, valamint az állati eredetű élelmiszerek
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet határozza meg.
Az első idézett jogszabály az előállítás és forgalomba hozatal általános feltételeit határozza
meg, mely feltételek – több, a végrehajtás
lehetőségeit leíró jogszabállyal – elégségesek a
kisebb kockázatú élelmiszerek előállítása esetén
(pl. pékáruk).
A magasabb kockázatú termékek (lényegében
az állati eredetű élelmiszerek, így a tejtermékek)
előállítási szabályait az utóbbi jogszabály tartalmazza, és az Európai Unión belül minden tagország számára kötelezően meghatározza az ilyen
élelmiszer-vállalkozók működésének feltételeit.
A rendelet hatálya alá tartozó termékek előállítása kizárólag a szigorú higiéniai szabályok
alapján engedélyezett létesítményekben történhet, melyek listája nyilvános, és rendszeresen
átesnek a hazai és az EU-főhatóságok ellenőrzésein.
Az említett jogszabályok előírásai ugyanakkor
lehetőséget teremtenek a bennük megfogalmazott szigorú követelmények bizonyos körülmények közötti „rugalmas” alkalmazására.
Egyedi eltérések adhatók bizonyos hagyományos jellegű élelmiszerek esetén, strukturális
engedmények kis mennyiségű termék előállítása során, de ezek a kisebb előállítók is
rendelkeznek a már említett működési engedéllyel, és állják a hatóságok felülvizsgálatait is.
A „rugalmas” feltételek alkalmazási lehetőségéről az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság központi (Agrárminisztérium, NÉBIH) és helyi szervei
(megyei Kormányhivatalok) tudnak felvilágosítással, iránymutatással szolgálni.
Strukturális könnyítés adható pl. hagyományos sajttermelők számára:

– A falak, padlók, plafonok, ablakok és ajtók
olyan anyagból készüljenek, amelyek nem
simák, nem állnak ellen a korróziónak, vagy
nem légáteresztőek.
– Olyan berendezéseket használjanak a termelésben és/vagy csomagolásnál, amelyek
nem sima, könnyen tisztítható és a korróziónak ellenálló anyagból készültek, mint
a fa berendezések (polcok, eszközök, stb.)
növényi anyagból készültek (bambusz polcok,
rafia, növényi levelek bevonatként, nád stb.),
préseléshez használt kövek, réz- és sárgaréz
eszközök (öntőformák, vágóeszközök, prések
stb.) csomagoláshoz és elvezetéshez használt
ruhaanyagok, alumíniumfóliák stb.
– A hagyományos anyagból készült berendezések hagyományos módon tisztíthatók, a
gyakoriságban is adható engedmény.
Az épületek, helyiségek elrendezésében is adható engedmény, pl. nincs külön nyerstejtároló,
technológiai tér. A folyamatokat időben különítik
el, vagy az öltözőkre vonatkozóan is lehetséges
strukturális könnyítés.
Ezen szigorú szabályok alól ad felmentést az idézett 853/2004/EK rendelet, „ha az állati eredetű
élelmiszer kiskereskedelmi egységek közötti
értékesítése csak marginális, helyi és korlátozott
tevékenység”. Ezzel a lehetőséggel élve alkotta
meg az Agrárminisztérium elődje a kistermelői
élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet (továbbiakban: kistermelői rendelet).
A kistermelői rendelet melléklete részletezi a
tevékenységre vonatkozó általános és részletes
higiéniai követelményeket, és kimondja, hogy a
kistermelő – mint élelmiszer-vállalkozó – felelős
az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért.
A kistermelői rendelet lehetővé teszi, hogy a
kistermelő az 1. melléklet A része szerinti kis
mennyiségű, általa megtermelt alaptermékből
előállított élelmiszerrel elláthassa közvetlenül
a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy
a gazdaság helyétől légvonalban számítva
Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítményt.
Ezzel nemcsak lehetőség nyílt a termelők számára az általuk megtermelt alaptermékből
megmaradt felesleg feldolgozására és a belőle
készült termék értékesítésére, hanem az ellátási
lánc is lerövidül azáltal, hogy a termelő nem

viszonteladókon keresztül, hanem közvetlenül a
fogyasztónak értékesíthet.
Az értékesíthető kistermelői élelmiszerek men�nyiségének korlátozása biztosítja, hogy az előállító létesítményekre vonatkozó követelményekhez képest kevésbé szigorú feltételek között
előállított élelmiszerek esetében fenntartható
legyen az élelmiszerbiztonság, tekintettel arra,
hogy a termelési kapacitás növelésével a kockázat is nő.
A kistermelői felelősségvállalás azáltal valósul
meg, hogy a teljes élelmiszerlánc – a növénytermesztés, az állattartás, az alaptermék és abból
történő feldolgozott élelmiszer előállítása – egy
személy, a kistermelő kezében összpontosul.
Az országos adatok bizonyítják, hogy nem elképzelhetetlen az állattartás és az élelmiszer-előállítás párhuzamos végzése.
A kistermelők számának állattartáshoz kapcsolódó tevékenységek szerinti megoszlása 2019-ben:
– tej-, tejtermék-előállítás, -forgalmazás 2 663 fő,
– vágottbaromfi-előállítás, -forgalmazás 1 573 fő,
– vágottnyúl-előállítás, -forgalmazás 218 fő,
– húskészítmény-előállítás, -forgalmazás 2 645 fő,
– tojás-előállítás, -forgalmazás 3 852 fő.
A kistermelői tevékenységben a kistermelőn
kívül részt vehetnek a családtagok, illetve az
egy háztartásban élők is, és folyamatban van a
rendelet módosítása, miszerint a jövőben alkalmazottat is foglalkoztathatnak a kistermelők.
A képesítést – a jogalkotó szándéka szerint – a
nemzedékek alatt megszerzett tapasztalat hivatott kiváltani a kistermelők esetében. A képzésen
megszerzett tudás alkalmazható magánfogyasztásra szánt sajt készítése során, amelynél nem
kritérium a saját állattartás, saját fogyasztásra
vásárolt tejből is készíthető sajt.
További lehetőség az állati eredetű élelmiszerek
forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén
történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM
együttes rendelet alapján a kiskereskedelmi egységben végezhető előállítói tevékenység. Ennek
korlátai, hogy a saját és szomszédos megyékben
történhet az értékesítés, az áru 75%-át végső
fogyasztónak kell értékesíteni, és engedélyezett
üzembe nem szállítható a késztermék.
Ez esetben van lehetőség a tej vásárlására.
Kalmár László AM Sajtóiroda z
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Uruguay tejgazdasága
Uruguay (teljes nevén Uruguay Keleti Köztársaság) Dél-Amerika középső, keleti részén
helyezkedik el, Brazília és Argentína közé ékelődve. Területe 176.215 km2, lakóinak
száma 3,4 millió, fővárosa Montevideo 1,33 millió lakossal. Az ásványkincsekben
viszonylag szegény, egykori agrárországban egyre inkább az ipari fejlődés kerül előtérbe, a
mezőgazdaság ma már csak mintegy 9 százalékkal járul hozzá a GDP-termeléshez, a teljes
exportnak azonban még mindig közel 40 százalékát adja.

U

ruguay Dél-Amerika egyik legkisebb
országa, de kétszer nyert világbajnokságot a futballban, újabban pedig az
egy lakosra jutó szarvasmarhatartásban ostromolja a világelsőséget, mivel a szarvasmarha
állománysűrűsége itt a legnagyobb a világ
országai között. Az utóbb 3 év átlagában egy
lakosra számítva 3,44 szarvasmarhát tartottak (összesen 11,85 milliót), míg a második
helyezett Új-Zélandon csak 2,17 főt. Ebből
a tejhasznú állomány 320 ezer fő, és ez a
vizsgált időszakban évente 2,1 millió tonna tej
termelését tette lehetővé (átlagosan 3,6-3,7%
zsír- és 3,2-3,3% fehérjetartalom mellett),
miközben a tejhasznú állatok létszáma és a
teljes állományon belüli aránya folyamatosan
csökken. Könnyen átlátható, hogy a szarvasmarha Magyarországhoz viszonyított mintegy
harmincszoros állománysűrűsége óriási gazdagság forrása lehet. Ha a 11 millió fölötti
húsmarhalétszámból az anyatehenek számát
6-7 millióra becsüljük, akkor az ország szarvasmarha-állománya jelképesen kifejezve egy
olyan gyümölcsöskertként fogható fel, amelyről évente összesen közel 400.000 tonna hús
szakítható le (6 millió, 65 kilós választási borjú
formájában), sőt még 2 millió tonna tejet is ad.
Emellett a pampák még 3,5-4,0 millió juhot
is eltartanak, tehát egy lakosra még egy (jó
kövér) birka is jut. Az ország juhállománya a
legutóbbi 20 évben több mint 50 százalékkal
csökkent, de a juhtej ipari termelése nem
jellemző, csak a házilagos sajtgyártásra szorítkozik, viszont az ország világviszonylatban is
nagyon jelentős gyapjúexportőr.
Mindehhez az alapot az ország különösen
kedvező természeti adottságai szolgáltatják.
A legjelentősebb ilyen adottság, hogy a mezőgazdaságilag hasznosított terület több mint
80 százalékkal részesedik az ország teljes
területéből, ami szinte egyedülálló a világ
országai között. Uruguay területének több mint
háromnegyed részét ugyanis termékeny síkságok töltik ki, a legmagasabb pont mindössze
516 méter magas, az erdősültség pedig 10

százalék alatt van. Ugyanakkor a szántóföldek
– amelyeknek közel 25 százalékát rizstermesztésre hasznosítják – csak a terület 12-14
százalékát foglalják el. Az ország nagy része a
szubtrópusi, kisebb része a mérsékelt éghajlati
övbe tartozik (a hőmérséklet csak ritkán sül�lyed plusz 5 °C fok alá), és az évi 700 és 1000
mm közötti csapadék mellett egész évben
jó lehetőségek vannak az öntözésre. A teljes
terület mintegy 60 százalékát kitevő, egész
évben zöld és öntözött legelők és rétek (részben szavannák) olcsó takarmányt és kedvező
(többnyire istálló nélküli) tartási körülményeket
biztosítanak a szarvasmarháknak, sőt a 19.
század utolsó negyedéig azok csaknem kizárólagos takarmányforrását jelentették.
A szarvasmarhatartás Uruguayban – mint minden latin-amerikai országban – Európához
képest sok évszázados késéssel, a spanyol
hódítás után kezdődött. A spanyol király
Uruguayba először 1611-ben engedélyezte
nagyobb szarvasmarha-állomány bevitelét,
amelyet az akkor „semmi hasznúnak” nevezett földeken helyeztek el. Kezdetben a tartás
kettős hasznosítású volt, sőt – érdekes módon
– egészen a 18. század elejéig a legfontosabb
terméke a marhabőr volt, amelynek nagy része
exportra került. Az 1876-ban Uruguayból elindult első hűtőhajó hatalmas lendületet adott
az uruguayi hús- és tejtermelésnek, amelyek
azóta, a pénzügyi nehézségek és áringadozások által okozott, időnként nagyobb megtorpanásokkal, de folyamatosan fejlődnek.
Az első időszakban a hasznosítási irányok
elkülönítésének és az országba behozott fajtáknak nem volt jelentősége, mára viszont a
tejtermelésben a holstein és kisebb részben
a jersey fajta vált meghatározóvá, ezek teszik
ki a tejelőállomány mintegy 85 százalékát.
A fejőstehenek takarmányának jelentős részét
a legelőfű és a széna teszi ki, ezenfelül szilázst, valamint kukorica- és szójadarát kapnak.
Az egy tehénre jutó tejhozam évi 6.200-6.500
kg között mozog, azaz alatta marad a nagy

európai tejtermelő országok átlagának, viszont
Uruguayban a termelés költségei is jóval alacsonyabbak.
A szarvasmarhatartás manapság az egész
uruguayi gazdaságra rányomja a bélyegét,
pontosabban az élőmarhák és azok termékei
mindenütt jelen vannak, falun és városban
egyaránt. Az egy főre jutó húsfogyasztás az
országban 124 kg körül mozog, vagyis a világon a legmagasabbak közé tartozik (jóval meghaladva a gazdag nyugat-európai országok,
sőt marhahúsból az USA fogyasztását is). Az
uruguayi városokban egymást érik a marhahúst
kínáló éttermek, kisebb településeken pedig
szinte minden utcasarkon van egy hússütő
és -árusító bódé vagy gyorsétterem. Az egy
főre jutó tejfogyasztás évi 230 kg-ot tesz ki,
ami a világátlagnak több mint kétszerese, a
latin-amerikai országok között is a legmagasabbak közé tartozik, egyes kelet-ázsiai országokénak pedig az ötszörösét is meghaladja.
A legutóbbi 3 év átlagában a marhahús 1,6
milliárd dollár, a tejtermékek pedig mintegy
680 millió dollár exportbevételt biztosítottak
az országnak évente. Emellett jelentős az
élőmarha (tenyész- és vágóállat) exportja is,
amely főleg a szomszédos országokba irányul.
A nagy létszámú állomány trágyája az egyéb
melléktermékekkel (bőr, csont stb.) ugyancsak
komoly értéket képvisel. A szarvasmarhatartás
– a vágóhidakkal, a húsfeldolgozókkal és a forgalmazókkal, valamint a melléktermékek feldolgozóival és értékesítőivel együtt – legalább
150 ezer embernek ad munkát és megélhetést.

Könnyűszerkezetes, szabadtéri fejőház

9

www.tejgazdasagiszemle.hu

4-12 havi érleléssel készítik.
Legnépszerűbb sajtjuk, sárga
színezékkel, az íze és aromája,
rugalmas állománya ideális salátákba és grillezésre is.
Az olasz telepesek hozták tésztagépeiket, és meghonosították
a sajtjaikat, a mozzarellát, a
ricottát, de elterjedt a cottage
cheese tejszínes soványtúró is.
Marhasültek szabadtéri árusítása Uruguayban
Az országban több mint 3.200 tejtermelő üzem
működik, amelyek többnyire családi alapon
szerveződtek, átlagosan 186 hektár földet
művelnek, és 135 tehenet tartanak. Az üzemek
száma az utóbbi 20 évben mintegy 30 százalékkal csökkent. A megtermelt tej több mint
90 százaléka az országban működő 1.200
feldolgozóüzembe kerül, amelyek évi átlagban
170.000 tonna ivótejet, 18.000 tonna vajat,
140.000 tonna sajtot, 18.000 tonna karamellkrémet (dulce de leche) és egyéb desszertet,
10.000 tonna jégkrémet, 40.000 tonna joghurtot és 20.000 tonna savóport állítanak elő,
szigorú higiéniai követelmények betartásával.

Népszerű sajtjuk még az edamihoz hasonló danbo és a gouda.
Keményebb, érettebb sajtjaik a Reggianitohoz
hasonló Sbrinz, a parmezán, és a provolone,
ez a legnépszerűbb gríllezéshez. A kedvelt
svájci Gruyère-t maasdamnak nevezik a kis
Gruyère-t pedig gruyeritónak.

Colonia sajtféleség

Uruguayban a sajtok nagy választékát
gyártják. Vidéken elterjedt a kézi sajtgyártás, a helyi piacokon árulják a házi készítésű
termékeiket.
Összehasonlítva az amerikai földrész országaival, Uruguayban nagyon gazdag a választék:
tejitalok, joghurtok, karamellizált krémsajtok,
a felülmúlhatatlan minőségű különféle sajtok,
a ragyogó sárga cheddar és a Cheez-Whiz
ömlesztett sajtok szendvicsekhez és ételekbe.
A Cheez-Whiz pasztörizált ömlesztett sajt
gyártási módszerét James L. Kraft amerikai
kereskedő, a Kraft Foods későbbi alapítója
szabadalmaztatta 1916-ban, aki a svájciaktól
függetlenül találta fel ezt. A Kraft-féle sajtokat
kezdetben főleg az amerikai hadsereg vásárolta már a két világháború alatt, a háztartásokban az 1950-es évektől kezdve terjedt el.
A legtöbb sajtot nagy mennyiségben gyártják a
tejszövetkezeti és a magánfarmok üzemeiben.
Colonia tartomány az egyik nagy tejtermelő,
itt a 19. században svájci betelepülők honosították meg sajtjaikat a Gruyère-től az ementáliig eredeti receptúrával. A Colonia típusú
félkemény sajtokat nagy választékban, 60%
szárazanyaggal, 40-60% zsírtartalommal,

A turista kiélheti gourmet ösztöneit, mert a sült
marhahúsok, a beefsteakek mellett élvezheti a
sajtokat és desszert tejtermékeket, ezek közül
egyik leghíresebb a dulce de leche, ami egy
karamellás krém, és ez az alfajor nevű, linzerszerű édesség egyik alapanyaga. A karamellatejkrémet használják szendvicsekbe, süteményekbe lekvárokkal.

a különleges termékek esetében elfogadható,
és a választékbővítést szolgálja. Az uruguayi
hatóságok azonban 2018 végén 300.000 liter
ultrapasztőrözött tej Brazíliából történő behozatalát is engedélyezték, ami ellen a helyi termelők erélyesen tiltakoznak, mivel a bőséges
belső ellátás mellett nincs szükség importra.
A kedvező adottságok ellenére az uruguayi
tejtermelés a legutóbbi két évtizedben nehéz,
sőt időnként válságosnak mondható helyzetet
élt át, olyannyira, hogy helyi szakértők bizonyos időszakokban már vészharangot kezdtek
kongatni, és az uruguayi tejtermelés megszűnéséről beszéltek. Az időnként jelentkező válságok általában a dél-amerikai országok – főleg
az Uruguayhoz ezer szállal (földterületek és
vállalkozások tulajdonjogi átfedéseivel) kötődő
Argentína – gazdasági stabilitásának hiányára
vezethetők vissza. Viszonylag súlyos gondot
jelent a legelők (ősgyepek) hozamának fokozatos apadása. A tejelő tehenek takarmányát
szójával igyekeznek feljavítani. Az uruguayi és
az argentin peso árfolyamának ingadozása és
az USA erős gazdasági befolyása ma is nehezen
kiszámíthatóvá teszi az uruguayi tejtermelők
helyzetét, az exportpiacok (elsősorban a kínai)
stabilizálódása azonban megteremtette a biztos
túlélés feltételeit. Pillanatnyilag az országon
belül a legnagyobb konkurenciát csak a húsmarhatartás jelenti, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy a latin-amerikai országok közül
az uruguayi termelők kapják a legalacsonyabb
felvásárlási árat a megtermelt tejért, ami kilónként 0,305 US dollárnak felel meg. 12 millió
szarvasmarhát azonban nem lehet egyszerre
levágni vagy más módon eltüntetni, illetve ha
ez mégis megtörténne, az az egész uruguayi
gazdaság megbénulásával járna együtt
A korlátlannak tűnő kínai exportlehetőségekre
alapozva az uruguayi kormány az elmúlt évben
egy nagyszabású beruházási tervet fogadott el
a tejtermelés fejlesztésére.

Utcai árusítás Montevideóban
A megtermelt tejtermékeknek több mint 60 százaléka exportra kerül (feldolgozott formában).
A legnagyobb felvevőpiacot Brazília, Mexikó és
más latin-amerikai országok, valamint Kína és
az arab országok jelentik. Az export nagy részét
tejpor formájában bonyolítják.
Bizonyos mennyiségű tejterméket Uruguay
külföldről is beszerez. Ez a sajtok, joghurtok és

Összefoglalva: Egy időben „Dél-Amerika
Svájcának” nevezték Uruguayt, a jóléti demokratikus társadalma és nemcsak a svájci betelepülők miatt. Gazdaságának egyik húzóereje
a külterjes állattenyésztés; a tej- és húshasznú
szarvasmarhák és birkanyájak legeltetése, alacsony tej-, hús- és gyapjúárakat eredményez.
Korszerű technológiával exportképes tejtermékeket állítanak elő. A korábbi írásainkban elemzett két tejnagyhatalom közé ékelődve, ez a kis
ország megállja a helyét tejgazdaságával is.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Hatékonyság és kényelem
Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

Nagyon hosszú eltarthatóság

Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Innovatív kiszerelés: Flexibag®

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvasmarhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus)
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra

Shaping the future of animal health

www.virbac.hu • Telefon:(70)3387178 • (70)3387179 • (70)3387177
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Szopósborjú-védő szerek „Isten patikájából”
a bükki füves ember után, szabadon
Fokhagyma (Allium sativum) illóolaja:
A növény hagymája 0,1-0,4% illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyaga az 1%-ban
jelen lévő allicin. Több Gram-pozitív és Gramnegatív baktériummal szemben antibakteriális hatású, de csökkenti a gyulladásokat is.
Kifejezett gombaellenes hatása (pl.: Candida-,
Trichophiton- és Microsporium-fajokkal szemben) miatt a tüdőpenész terápiájában sikerrel
alkalmazható szer. A gyomorban és a vékonybélben az emésztőnedvek elválasztását serkentő és simaizom-görcsoldó hatása csökkenti
az emésztési zavarokat, rendszeres használata
javítja a táplálóanyagok felszívódását, csökkenti
a fajlagos takarmányfelhasználást. Az emésztőrendszer fertőzéses megbetegedéseiben bélfertőtlenítőként (vírus- és protozoaellenes hatása
miatt), továbbá az egészséges bélflóra kialakítására használják. Az Európai Gyógyszerkönyvben
hivatalos hatóanyag.
Rozmaring (Rosmarinus officinalis) illóolaja: A növény levele 1,0-2,5% illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyagai a 15-30%-ban
jelenlévő cineol, a 10-18%-nyi borneol, a
4-10%-nyi kámfor és a rozmaringsav. Széles
spektrumú baktérium- és gombaellenes hatásaikon túl fokozzák az emésztőnedvek elválasztását, javítják az emésztés hatásfokát, szabályozzák a belek perisztaltikáját. A cineol és
a kámfor erélyes légúti váladékoldó, légút-fertőtlenítő. Hatóanyagai erélyes antioxidánsok
is, megkötik a szabadgyököket, és csökkentik
azok képződését, javítják a sejtek önregenerációs képességét. A Magyar és az Európai
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Oregano /szurokfű, vadmajoránna/ (Origanum
vulgare) illóolaja: A gyógyításra használt illóolaj fő hatóanyagai a timol és a karvakrol.
Antibakteriális és antifungális hatásuk mellett a
tüdő bronchusaiban kiválasztódva váladékoldó
és légúti fertőtlenítő tulajdonságúak is. Krónikus
bronchitisben köhögés elleni szerként használhatók. A bélcsatornában fokozzák az emésztőnedvek elválasztását, javítják az emésztés
hatásfokát, oldják a simaizmok görcseit, szabályozzák a belek perisztaltikáját. Csökkentik
a fajlagos takarmányfelhasználást. A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.

Kakukkfű (Thymus vulgaris) illóolaja: A
növény virága 0,6-2,0%-nyi illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyaga a 40-60%-ban
jelenlévő timol. További két fontos hatóanyaga még a karvakrol és a borneol.
Ezek baktérium- és gombaellenes hatásúak.
Bélfertőtlenítők és légúttisztítók. Simaizmokra
kifejtett görcsoldó hatásuknál fogva szabályozzák a bélperisztaltikát, és csökkentik a
köhögést. Emésztőnedv-elválasztást fokozó
hatásuk miatt javítják az emésztést. Oldják
a légutak váladékait. A Magyar, a Német
és az Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos
hatóanyag.
Fahéj (Cinnamomum zeylanicum) illóolaja: A fa kérge és leveles hajtása 1-2%ban illóolajat tartalmaz, melynek 70%-a a
fő hatóanyag, a fahéjaldehid. Nagyon erélyes antioxidáns, szabadgyökfogó. Széles
spektrumú, erélyes baktérium- és gombaellenes hatású. Görcsoldó, fájdalomcsillapító
és hányáscsillapító tulajdonságokkal is bír.
A tüdő bronchusaiban kiválasztódva váladékoldó és légúti fertőtlenítő tulajdonságú.
A bélcsatornában fokozza az emésztőnedvek
elválasztását, javítja az emésztés hatásfokát,
oldja a simaizmok görcseit, szabályozza a
belek perisztaltikáját. Csökkenti a fajlagos
takarmányfelhasználást. Az Angol, a Magyar,
a Német és az Európai Gyógyszerkönyvben
hivatalos hatóanyag.
Eukaliptusz (Eucalyptus globulus) illóolaja:
A növény levele 0,5-3,5% illóolajat tartalmaz,
melynek fő komponense a 70%-ban jelenlévő
eukaliptol. Erélyes antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatással bír, a tüdő bronchusaiban
kiválasztódva váladékoldó és légúti fertőtlenítő tulajdonságú. Krónikus bronchitisben
köhögésellenes szer. A Német és az Európai
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Ausztrál teafa (Melaleuca alternifolia) illóolaja: A gyógyításra használt illóolaj fő hatóanyagai a terpinénol és a cineol. Ezek széles
spektrumú antibakteriális és antifungális hatásuk mellett gyulladáscsökkentőek, légúti váladékoldók és immunstimulánsak is! A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.

Becker-féle mezei cickafark (Achillea collina
Becker) illóolaja: 20-40%-nyi kamazuléntartalmánál fogva csökkenti a légzőszervek és az
emésztőszervek gyulladásait, továbbá antiszeptikus is. 15-18%-nyi kámfortartalma miatt oldja
a légutak váladékait, könnyíti a légzést, javítja a szervezet oxigénellátottságát. 8-10%-nyi
cineol- és 6-8%-nyi borneoltartalmánál fogva
baktérium- és gombaellenes hatású, de serkenti
az étvágyat, javítja az emésztést is. A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Búzacsíra hidegen sajtolt olaja (Oleum tritici embryonis): E-vitamin-tartalma miatt erős
antioxidáns, és az immunrendszert moduláló
hatása van. A-vitamin-tartalmánál fogva védi
a hámtípusú szöveteket, javítja az ellenálló-képességet, főleg légúti fertőzésekben, de segít
a növekedésben és a csontok fejlődésében.
C-vitamin-tartalmának köszönhető stresszvédő és ellenálló-képességet fokozó hatása
van. Többszörösen telítetlen zsírsavai (50%
linolsav, 30% olajsav, 5% palmitinsav, 5%
linolénsav) az immunrendszert támogató
hatásukon túl energiaforrásként is hasznosulhatnak, támogatva a máj és a szívizomrostok
működését.
Csipkebogyó (Rosa canina) glicerines kivonata: C-vitamin-tartalmánál fogva stresszvédő
és ellenálló-képességet fokozó, immunrendszer-stimuláló. Rutin- és karotinoidtartalma
miatt védi az erek falát. B1-, B2-vitamin,
szorbit, almasav és citromsav komponensei
fokozzák a bélperisztaltikát, javítják az emésztést, támogatják az aminosav-, a szénhidrátés a zsírsavanyagcserét.
Tejsav: Csökkenti a pH-t, baktérium- és gombaellenes hatást fejt ki a gyomorban és a
vékonybélben, serkenti a hasnyálmirigy működését, támogatja a tápanyag-felszívódásért
felelős bélbolyhok növekedését, következményesen javítja az emésztést. Energiaforrásként
is tud hasznosulni a szénhidrát-anyagcserében.
L-karnitin: Fokozza a zsírokból történő energiakinyerés hatásfokát, ezáltal védi a májsejteket a zsíros elfajulástól, és támogatja a
szívizomrostok egészséges működését.

…és ez mind benne van a HERBAMIX HASFOGÓban!

Korszerű mini tejfeldolgozó
üzem épült Timáron
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1.000 liter/ó teljesítményű tejpasztőr és
300 l-es joghurttartályok

500 l-es sajtvonal

A tejtermeléssel és mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozás eldöntötte,
hogy a bizonytalan tejpiaci helyzet miatti gazdálkodási nehézségeit saját
tulajdonú tejfeldolgozó üzem építésével szünteti meg.
A beruházás előkészítése után és a megvalósítás során az Agrometal Klaster Zrt.
végezhette a technológia tervezését, gyártását, kivitelezését.
A komplex, modern technológiával megépült mini tejüzemet a következő
számunkban részletesebben is bemutatjuk.

Mobil CIP mosóegység

Korszerű csomagolástechnológia
poharas csomasgolásra
Monostori Lajos / Agrometal Klaster Zrt., elnök

AGROMETAL • 1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090 • e-mail: agrometal@agrometal.hu • www.agrometal.info
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Tejfeldolgozó üzem épült Timáron
Öt évvel ezelőtt jártunk először a Szabolcs-Szatmár megyében található Timár községben.
A Nyírség peremén, a Hegyalja közelében, a kanyargós Tisza bal partján a Milk-Tim
Kft. jóvoltából most egy tejfeldolgozóval gazdagodott a térség. A családi vállalkozás
vezetője, Varga Zoltán, ki az „átkos” időszakában a helyi Tsz.-ben gépkocsivezetőként
dolgozott, példamutatóan felépítette a tejtermeléssel foglalkozó vállalkozást, mely most
fejlődésének újabb állomásához érkezett, felépítették a tejfeldolgozó üzemüket. Öt évvel
ezelőtt megvalósítandó feladatként vizionálta ezt a célt. Most meggyőződhettünk róla, hogy
megtartotta a szavát, beváltotta ígéretét. Az ő példája ékesen bizonyítja, hogy lehet és kell
becsületesen, jó szándékkal élni és dolgozni, van lehetőség az alkotásra, az értékteremtésre.
Egyetlen feltétel kellett a sikerhez, Varga Zoltán, az EMBER.
Az elmúlt öt év során milyen eredményekkel és tapasztalatokkal
lett gazdagabb a tejtermeléssel foglalkozó családi gazdaság?
A 2015-ös évtől gazdálkodásunk feltételeiben negatív fordulat következett be. A nemzeti parkhoz tartozó bérelt területek műveléséért korábban kapott állami támogatások megszűntek, a géphasználat után járó
gázolaj jövedéki adójának visszatérítése is megszűnt, így a tömegtakarmány jelentős részét kitevő réti széna betakarítási költsége jelentősen
megnövekedett.
Ebben a helyzetben arra az álláspontra jutottunk, hogy levesszük a
napirendről a tervezett fejlesztést, az üszőszaporulattal nem növeljük
a tehénlétszámot, hanem értékesítjük azokat. Ennek megfelelően nem
került sor a száz férőhelyes, fejőrobottal felszerelt istálló megépítésére.
A 300 ha kaszáló továbbra is művelésünkben maradt, melyről a szénát
betakarítjuk. Így a meglévő állatállomány részére nagyobb költséggel, de
biztosítani tudjuk a Aggteleki Nemzeti Park területéről a réti szénát.
A hátrányos helyzetből való kilábalásra is lenni kell elgondolásának az
embernek. A népi bölcsesség azt mondja, „ha valami baj van, nem hátrafelé kell nézni, hanem előre kell menekülni”. A folyamatos fejlesztés
szükséges ahhoz, amire kezdetektől fogva elköteleztük magunkat, hogy
családi gazdaságunk mind magasabb szinten tudja végezni a tejtermelést, és ne kerüljön veszélybe a gazdaságos működése.
Miután nagyon jó minőségű, 4%-os zsírtartalmú tejet termelünk, célszerűnek látszott kihasználni ezt a helyzeti előnyt. Ilyen előzmények után
került sor egy korszerű, családi üzemeltetésben működő tejfeldolgozó

Előprés, túrókocsi

Dugattyús flakontöltő
megépítésére 2019-ben. Az épület az OPTIBER Kft., a technológia az
Agrometál kivitelezésében valósult meg. Kezdetben még csak napi 2000
liter tej feldolgozására kerülhet sor. A magasabb hozzáadott értékkel bíró
termékek előállításával és értékesítésével magasabb bevétel keletkezik,
és függetleníteni tudjuk magunkat a feldolgozó által diktált alacsony
felvásárlási árakkal szemben. A beruházás által termelt haszon egy része
visszakerül a tejtermelő ágazatba, így közvetett módon segíti gazdálkodásunk eredményességét. Jelenleg már a feldolgozórészleg, melyet Gábor
vejem és Anita lányom vezet, a termékek piaci bevezetésén dolgozik.
Legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a kitűzött célokat sikerült
megvalósítani, minden termelési mutatónk javult. A jól megtervezett,
hatékony fejlesztés segíti a gazdálkodást, hozzájárul a vállalkozás nyereségességének növeléséhez. Működik egy belső kényszer, ami a fejlesztést
ösztönzi, még akkor is, ha a szükséges forrásokat nehéz előteremteni. Van
egy mondás, mely szerint „Ha megállsz, akkor lemaradsz.” Legutóbb az
50 kW-os napelempályázaton indultunk sikeresen. A beruházás energiaszükségletünk több mint 60%-át fogja biztosítani. A pályázat tartalmazza
a világítás korszerűsítését is, ami a hagyományos izzók LED izzókra történő cserélését jelenti, mellyel energiát tudunk megtakarítani.
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2015-ben 340 egyed alkotta az állományt, miként változott ez
napjainkra?
A férőhelyek számát a korábban elmondottak szerint nem növeltük, így
a létszám sem növekedett, inkább kismértékben csökkent, általában
280-300 között változik. A fejt tehenek létszáma átlagosan 120 körüli.
Nem gondolkodunk létszámnövelésben, mert csökkent a földterületünk,
a megtermelt takarmány előállítása bizonytalan, a vásárolt tömegtakarmány tekintetében is sok a bizonytalanság.
Öt évvel ezelőtt a telepi átlag 31,5 liter volt, most mi jellemzi a
tejtermelést?
Csökkent a telepi átlagunk 27-28 literre. Hasonló változás valósult meg
a laktációs termelés adataiban is. Az előző évi laktációs termelésünk
8800 liter volt, mely a korábbiakhoz képest közel 1000 literrel csökkent.
Ez egyrészt annak az eredménye, hogy optimalizáltuk a takarmányadagokat, másrészt nem törekszünk a teheneknél a maximális teljesítményre, kíméletes igénybevételt alkalmazunk. Ennek az a hozadéka, hogy
növekszik a laktációk száma, így hosszabb ideig termelésben tudjuk
tartani az állatot. A kíméletesebb tejtermelés kevésbé veszi igénybe a
szervezetet, ezáltal jobb az ellenálló-képességük, kevesebb a betegség,
kisebb a gyógyszerköltség is.

Félautomata CIP mosórendszer
oldottuk meg. Fű és lucernaszenázs, abraktakarmány és széna használatával értük el a 27-28 literes fejési átlagot. Csökkent ugyan a termelt
tej mennyisége, de a silókukorica elhagyásával költséget takarítottunk
meg. Ezzel a példával is igazolni lehet, hogy a tehén alaptakarmánya
nemcsak silókukorica lehet, hanem a fűfélék is megfelelő rostmennyiséget tartalmaznak. (Megjegyzendő, hogy sajtkészítés szempontjából
előnytelen az erjesztett takarmány használata.) A továbbiakban is a
cellulózalapú takarmányozást fogjuk használni, de silókukorica nélkül.
A silókukorica mellőzésével nem adagoljuk külön a TMR-be a szódabikarbónát. Az részét képezi a tejelőtápnak, melyet az AGROFEED Kft.
készít számunkra. Továbbra sem etetünk génkezelt szóját, mivel tejtermékeinket génkezelés nélküli tejből fogjuk készíteni. A fogyasztók erről
a csomagolóanyagon feltüntetett tájékoztatóból értesülnek majd.
A tej magas, 4%-os zsírtartalmát és a 3,2%-os fehérjetartalmát
folyamatosan tudjátok tartani?
Mindkét összetevő évek óta változatlanul jellemzője a jó minőségben
előállított tejünknek. A mikrobaszám 10 alatti, a szomatikus sejtszám
mértéke 60-70 ezer közötti értéken van.

Lemezes tejpasztőr
Korábban a tartási körülmények fejlesztésén túl a genetikai adottságokat és a takarmányozás területét tartottad fontos szempontnak, melyre kiemelt gondot kell fordítani.
Ezeknek az elveknek a megtartását most is időszerűnek tartom. A többéves, következetesen végzett genetikai munkának már kézzelfogható
eredményei vannak. A terület szakértője, Szőnyi Viktor is elégedett a
tulajdonságok egyedi bírálat és a célpárosítás eszközeivel végrehajtott
javulásával.
A takarmányozással kapcsolatban azon az állásponton voltál, hogy
csökkenteni kell a silókukorica mennyiségét a tömegtakarmányban, mivel a nagymértékű, nem megfelelő minőségű rostanyag
bevitele nem előnyös a tehenek számára.
Mivel a silóbetakarításunk mindig komoly kihívást jelentett számunkra.
A betakarítást nem tudtuk optimális időben elkezdeni, emiatt a silókukorica emészthetőségével nagyon sok problémánk volt. A szénabetakarításhoz megfelelő gépsorral rendelkezünk, ezért a betakarítást
megfelelő fenológiai állapotban tudjuk elvégezni. Kétségtelen, hogy a
keményítőbevitel szempontjából a silókukoricának meghatározó szerepe
van. Családi gazdaságunk szerény nagyságú földterületen gazdálkodik,
tábláink szétaprózottan helyezkednek el, mely növeli a termelés költségét. A 2019-es laktációs év takarmányozását silókukorica etetése nélkül

Milyen mennyiségű folyadéktejet, illetve feldolgozott terméket fogtok közvetlenül értékesíteni?
A két mozgóboltunk naponta 2000 liter tejből készült feldolgozott termék
és mintegy 1500 liter folyadéktej értékesítésére képes.
Sikerült-e csatlakozni az iskolatej programhoz?
Nem éltünk a lehetőséggel, mivel arról szereztünk tudomást, hogy a
program résztvevői késedelmesen jutnak hozzá a tej ellenértékéhez,
mely gyakorlat családi vállalkozásunknál likviditási problémát idézhet
elő. A helyi iskolákba történő beszállítástól nem zárkózunk el, de ennek
feltétele, hogy feldolgozóüzemünk elérje a teljes kapacitását.
Korábban aktívan kritizáltad az Agrárminisztérium és a Tej
Terméktanács vezetését, hogy nincs kiforrott, jól átgondolt stratégiája. Hogy látod most ezt a helyzetet?
Úgy látom, hogy van javulás ezen a téren, de még most sincs kellőképpen menedzselve az állattenyésztés. Kapunk támogatást a gazdálkodáshoz, de az új keletű probléma, a munkaerőhiány megoldása még várat
magára. A munkabér egy részének átvállalása a kormány részéről nagy
segítséget jelentene. Megnyugtató hosszú távon az lenne, ha a fiatalok
megtalálnák számításukat a mezőgazdaságban, és nem lenne szükség
a külföldi vendégmunkások foglalkoztatására. Nagy problémának látom
a szakmunkásképzés mai helyzetét, nincs utánpótlás, ami a közeljövő-
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ben nagy problémákat fog okozni. Generációváltás előtt áll a magyar
mezőgazdaság, melyet kormányzati segítség nélkül nem tud megoldani.
A mi esetünkben nincs ilyen gond, mivel négy gyermekünk közül kettő
és az egyikőjük párja is a családi gazdaságban találta meg a számítását,
tovább tudják vinni a stafétabotot, de a további fejlesztésnek gátat szab
az, ha nem lesz megfelelő számú szakember-utánpótlás.
A terméktanács tevékenységében érdemi változást nem látok.
Szerintem egy szerkezeti átalakítás kellene, melynek révén a kis családi
gazdaságok véleményét markánsabban lehetne érvényesíteni.
A családi gazdálkodás részeként működő Timár Tejfeldolgozó Üzem
tevékenységét a család idősebb lánya, Anita és férje, Gábor irányítja.
A továbbiakba tőlük érdeklődöm a tejfeldolgozás mikéntjéről.
Öt évvel ezelőtt már készen voltak a tervek a feldolgozóüzem létrehozására. Mikor épült meg az üzem, és milyen jellemzői vannak?
A pályázatot 2016 márciusában nyújtottuk be, és 2017 októberében
kaptuk meg a támogató okiratot annak befogadásáról. Így 84 millió 699
ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el, ami 50%-os
intenzitásnak felel meg. A megvalósításra két év állt rendelkezésre.
Közel egy évet arra fordítottunk, hogy a beruházáshoz szükséges önerőt
előteremtsük. A beruházás előfinanszírozásához a Takarék Bank nyújtott
hitelt. Az ügymenetet nehezítette, hogy a hitelkérelmet egyéni vállalkozóként adtuk be, melyhez a hitelképességet a házastárs, a családi
vállalkozás és a szülők kezessége biztosította. A beruházás 2019 márciusában indult, és novemberre elkészült. A feldolgozó az istállótól 150
méterre épült szendvicspanelből. A 273 négyzetméteres bruttó alapterületű épületben a tejipari technológia a 2000 literes tejfogadó tartályból, a
homogenizálóberendezésből, a tejpasztőrből és a fölözőgépből áll, ezek
mind 1000 liter/órás teljesítményre képesek. Technológiai elem még a
300 literes tejszínkád, a 3 db fermentációs kád, a 800 liter/órás teljesítményű flakontöltő gép, és az 1500 liter/órás kapacitású pohártöltő gép
is. Kiépítésre került a központi cipes mosogatórendszer. Az üzem különálló részében található a sajtüzem, ahol a sajt- és túrógyártás történik. Itt
található az 500 literes sajtkád, a pneumatikus sorozatú sajtprés, mely
egyszerre 40 db sajtot tud préselni. Ezen kívül szociális helyiségek és

Tejfeldolgozó üzem
a labor került még kialakításra. Az energiát gázkazán állítja elő, melybe
besegít a tetőre telepített napkollektorrendszer azáltal, hogy a pasztőrözés melegvíz-szükségletét előállítja.
Hogy kerül a tej a feldolgozás stádiumába?
Már több mint 10 éve, hogy mozgóboltos értékesítést végzünk. Ezen az
autón lévő hűtött tartályba szállítjuk át a tejet. Átfejtéskor a 2000 literes hűtött fogadótartályban mérőműszer rögzíti a mennyiséget. Innen,
amikor már megkezdődik a feldolgozás folyamata, a membránszűrőn
keresztül egy szivattyú küldi rá a pasztőrre a tejet.
Milyen szakmai pályafutás van mögöttetek?
Anita: Agrármérnöki végzettségem van, kérődző állattenyésztés szakon
végeztem, és élelmiszer-feldolgozásból is diplomáztam. A vállalkozásban én látom el az üzemvezetői feladatokat.
Gábor: Mezőgazdasági technikumot végeztem, és OKJ-s tanfolyamon
sajátítottam el a sajtkészítési ismereteket, mint egyéni vállalkozó
vezetem a feldolgozóüzemet. Rajtunk kívül még két főt alkalmazunk a
vállalkozásban. Feldolgozónk kistermelői engedéllyel rendelkezik, így
most a kettőnk vállalkozásában tartott tehenek tejét tudjuk feldolgozni.
Az üzem tervezése és az építkezés már úgy történt, hogy megfeleljen az
EU minősítésének is. Az engedélyeztetési eljárás után a telepen tartott
valamennyi tehén tejét fel tudjuk majd dolgozni.
Mi jellemzi a készített termékeket?
Célkitűzésünk, hogy kiváló minőségű kézműves terméket állítsunk elő,
mely a sokak által keresett házias ízeket tartalmazza. A tej feldolgozása
során nem használunk semmiféle adalékanyagot, csak oltóenzimet és
kultúrát. A gyümölcskészítmény, amit használunk, aszeptikus ba gin box
dobozban van, tartósítószer- és adalékanyag-mentes, hozzáadott cukrot
nem tartalmaz. A termékeket teljes tejből, vagy kíméletes fölözés után
legalább 2%-os zsírtartalommal készítjük.

Technológiai tér
Milyen termékek készülnek, és miként történik az értékesítésük?
Termékeink közül egyelőre a joghurtot ízesítjük sárgabarackkal, de készül
natúr változatban is. Készítünk túrót, folyadéktejet, sajtot érlelt és friss
formában, tejfölt, kefirt és vajat. Szeretnénk a vásárlók igényei szerint
készíteni a termékeket. Már jól ismerik családi gazdaságunkat, mivel több
mint tíz éve vásárolnak mozgóboltjainkból, most örülnek annak, hogy
bővült a termékválasztékunk. Mint kistermelő, 40 km-es körzetben tudjuk
kínálni a portékáinkat. A vásárlói kör 90%-át a zempléni falvakban lakó
idősebb emberek alkotják, ők tudják értékelni a házias ízvilágot.
Beregszászi Miklós z
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A

Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a
kisgazdaságokra a Strautmann

z észak-németországi központtal rendelkező, családi tulajdonban lévő
Strautmann cég az idén ünnepli
alapításának 90. évét. A család negyedik
generációját képviselő Wolfgang Strautmann
cégtulajdonos jelenti a garanciát arra, hogy
a megbízható, kiváló minőségű, felhasználóbarát műszaki megoldások az állattartó telepek
hatékonyabb működését folyamatosan, hosszú
távon biztosítani tudják.
A Strautmann vállalat termékeivel jelen van
Kanadától Chilén át Új-Zélandig (vagyis a
legnagyobb tejtermelő államokban). A kisgazdaságok gépesítése már jó ideje a gyártó
figyelmének középpontjában áll, olyan gépek
megalkotására törekszik, mely a kisebb családi gazdaságok számára is megfizethető, de
biztosítva van a magas technológiai színvonal.
Az anyacég 1930 óta foglalkozik szálas takarmány készítéséhez szükséges eszközök gyártásával. Európában három helyen végeznek gépgyártást: Németországban, Lengyelországban
és Magyarországon. A hazai gépgyártó üzem
Mátranovákon található, itt a takarmánykeverő-kiosztó kocsik és a 20 t alatti szervestrágya-szórók, valamint rendfelszedő kocsik számára készítenek alvázakat és különféle alkatrészeket. A magyarországi cég teljeskörűen
kiszolgálja a partnereket, a gépgyártáson felül
közvetlen értékesítéssel is foglalkozik, illetve
teljes körű szervizhátteret biztosít.
A tavalyi hannoveri AgriTechnika kiállításon mutatkozott be a Strautmann Verti-Mix
70 takarmánykeverő-kiosztó kocsi, melyet
májusban az Alföldi Állattenyésztési Napokon
terveztek bemutatni. Mivel a koronavírus okozta járványveszély miatt a rendezvényt nem
tartották meg, a kocsi bemutatására most a
Tejgazdasági Szemlébe kerül sor.

Az új takarmánykeverő-kiosztó kocsi a kisgazdaságok mindennapi működését kívánja
hatékonnyá és jobbá tenni.
A megbízható minőség és a hatékonyság,
valamint a sokoldalú használhatóság lebegett
a konstruktőrök szeme előtt a Strautmann CS
75 és 95 típusjelzésű szervestrágya-szóró pót-

kocsi megalkotásánál, mint ahogy a Verti-Mix
70 vontatott takarmánykeverő-kiosztó kocsi
esetén is. Egy olyan kisgépet sikerült megalkotni, mely mindazzal a műszaki, technológiai
erősséggel fel van vértezve, mint a nagyobb
méretű testvérei. Például az új Verti-Mix 70
megkapta a Vario² keverőcsigát, mely mágnesrendszerrel és „INNUDOR” rozsdamentes
acél kopószalaggal is választható, mely hos�szabb használhatóságot biztosít. Kapacitása
bővíthető, mivel alapkivitelben 6 m³ az űrtartalma, de egy 250 mm-es oldalfaltoldással
7 m³ űrtartalmúra nagyobbítható.

A Strautmann erőssége, hogy olyan gépeket
tudnak a gazdák számára biztosítani, amelyek
a legideálisabbak számukra, vagyis igazodnak
az adott állománylétszámhoz, istállómérethez
és az elvárt takarmányminőséghez. A számos
szabadalom és saját fejlesztésű műszaki megoldás teszi igazán egyedivé ezeket az eszkö-

zöket. A Verti-Mix takarmánykeverő-kiosztó
kocsik például 4 és 45 m3 közötti kapacitással, egy-, két- vagy háromcsigás változatban
állnak rendelkezésre. A szabadalmaztatott
késbeállításnak és a széles körű kiegészítő berendezéseknek köszönhetően a Vario²
lépcsős keverőcsiga optimálisan használható
minden takarmánykomponenshez. A robusztus
és alacsony karbantartási igényű szöghajtómű
hosszú élettartamot garantál még mostoha
körülmények között is.
Amennyiben a tejtermelő gazdának fontos a
tökéletesen homogén (TMR) keverék, ha fontos az alacsony üzemeltetési költség, ha fontos
a növekvő tejhozam, továbbá egy egészséges,
jól termelő állományt szeretne létrehozni kis
családi gazdaságában, akkor megfontolásra
ajánlott a Strautmann Verti-Mix 70 takarmánykeverő-kiosztó kocsi rendszerbe állítása.
Műszaki adatok:
Verti-Mix 70 vontatott takarmánykeverő-kiosztó
kocsi, jobb, bal vagy mindkét oldali kiosztással.
Űrméret:
6 m³/7 m³ (250 mm-es
oldalfaltoldással)
Teljesítményigény: 45 LE
Hosszúság:
4,20 m
Szélesség:
2,06 m/2,16 m (mindkét
oldali kiosztás esetén)
Magasság:
2,12 m/2,37 (250 mm-es
oldalfaltoldással)
Kerék külső szélessége: 1,80 m
Kiosztási magasság: 0,56 m
Keverőcsiga:
1 db Vario² keverőcsiga
(választható
mágnesrendszerrel,
INNUDOR kopószalaggal)
Keller Károly, kereskedelmi igazgató z
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Már-már elfeledett sajtjaink?
A Tejgazdasági Szemle 2017. novemberi számában elindult egy sorozat, melyben egykor
híres, sokak számára ma már szinte feledésbe merült magyar sajtok készítési módját
elevenítettem fel. Az említett sorozatba illik a Rábagyöngye sajt is, melyről akkoriban
nem írtam. Ezt szeretném most pótolni! A sajtkészítés műveleteit most is a kézműves,
manufakturális eljárás szerint ismertetem, ahogy azt az 1950-es években végezték.
Rábagyöngye sajt
A Rábagyöngye sajt a rúzzsal érő belpaese típusú sajtok közé tartozik.
Ezeket az jellemzi, hogy állományuk átmenetet képez a kenhető és a vágható állományú sajtok között, és kérgükön enyhe rúzsos bevonat jelenik
meg. Készítésének kidolgozásában nagy szerepe volt Tömő Istvánnak.

A tej minősége
A sajt készítéséhez legfeljebb 7,6 SH°-os tehéntejet dolgoztak fel. Hogy a kész
sajt jellemző összetételét elérjék, legalább 3,5%-os zsírtartalmú tejből indultak ki, vagy mint a legtöbb kézműves sajtkészítő, teljes tejet használtak fel.

A tej előkészítése
A tej hőkezelésére a gyors pasztőrözést végezték, 72-74 °C-on 20-40
másodpercig hőkezelték a tejet (kisebb mennyiségű tejnél a kíméletes
pasztőrözést is alkalmazták, 63-65 °C-on, általában 10 perces hőntartással). Ezután 45-46 °C-ra hűtötték. A tejhez 100 literenként 5-10 g
kalcium-kloridot is adagoltak, ezzel segítették elő a gyors alvadást és a
későbbiekben az alvadék kellő szilárdulását. A tejet nyáron kevesebb,
télen több karotinfestékkel festették, az egyenletes sárga sajttésztaszín
biztosítása céljából (0,5-4 ml sajtfesték/100 liter tej). Ezután 0,5%, 36-38
SH°-os vajkultúrát adagoltak még a tejhez, beoltás előtt.

A kádtej beoltása és alvasztása
Nagyon fontos, hogy a kádmunka során és a forgatás első óráiban a
helyiség megfelelően temperált legyen (25-30 °C-os)!
A tejet 45-46 °C-on oltották be annyi oltóval, hogy kb. 10-15 perc
alatt májas alvadék képződjön.

Az alvadék kidolgozása
Amikor az alvadék kellően megszilárdult, sajtkarddal vagy hárfával kb.
3 cm-es élhosszúságú oszlopokra vágták fel. Ekkor megvárták, amíg kb.
1 cm vastag savóréteg kiszivárog az alvadék felszínén, majd óvatosan
sajtlapáttal vagy sajtkanállal felhúzták az alvadékoszlopokat, és közben
aprították is. Ha elérték a kb. 3 cm-es élhosszúságú alvadékkocka
méretét, akkor ülepítettek. Az ülepítés ideje kb. 5-6 perc. Ezután a savó
1/3 részét sajtkendő segítségével lemerték.
A következőkben a savós alvadékot 2-3 percig óvatosan keverték,
majd ismét ülepítették. Ezt követően a savó újabb kb. egyharmadát
lemerték, sajtkendőn át megszűrve. Az alvadékot végül dió nagyságúra
aprították. A visszamaradt, leülepedett alvadékot ezután sajtkanállal
felhúzták, majd azonnal formázták. A kidolgozás műveleteit ütemesen,
viszonylag gyorsan kellett egymás után végezni, ideje a felvágástól számítva általában 30-40 percnél tovább nem tartott.

Formázás, forgatás
Formázás előtt a sajtformákat előmelegítették, majd gyors ütemben
sajtkanál segítségével a formákba merték az alvadékot.

Ha a formák megteltek, hamar elvégezték az első fordítást is. A forgatás első óráiban ügyelni kellett arra, hogy a sajtok felülete le ne hűljön!
Ezért ritkább esetben a forgatóhelyiséget fűtötték fel 30-35 °C-ra,
vagy a forgatást „izzasztószekrényben” végezték. Az izzasztószekrény
a formázóasztalra a sajtok fölé helyezett, a sajtforma magasságának
megfelelő, fedett keret volt, amely megakadályozta a sajtok lehűlését, a
sajtokat 30 °C felett tartotta.
A második forgatást kb. 10 perc múlva végezték. A harmadik és a
negyedik forgatás fél óra múlva, a további forgatások pedig óránként
következtek. A Rábagyöngye sajtot önpréseléssel forgatták, külső préselést nem kapott. Az összes forgatási idő 6 órát vett igénybe. Ekkorra
a sajtok puhává, gumiszerűen rugalmassá és bársonyos tapintásúvá
váltak.
Ha a forgatóasztalra sajtgyékényt helyeztek a savó elszivárgásának
elősegítésére, akkor az utolsó két forgatás alkalmával a sajtok alá sajtkendőt is tettek.

Sózás
A sajtok még a készítés napján sólébe kerültek. A sólé paraméterei:
18-19% sótartalmú, 12-14 °C-os és 12-14 SH°. A sajtok a sófürdőben
12 óráig tartózkodtak, félidőben mindegyiket megforgatták. A sózási idő
letelte után a sajtokat kiszedték a sóléből, majd 3-4 óra hosszat csurgatták, szikkasztották azokat, majd az érlelőbe kerültek.

Érlelés
Az érlelőhelyiség hőmérséklete optimális esetben 2-5 °C, de legfeljebb
6 °C volt, a levegő relatív páratartalma pedig 85%-os. A kezelés során
a sajtokat naponta forgatták, és 15-20%-os sólébe mártott ruhával
áttörölgették. Mivel az érlelő viszonylag száraz, ezért az első napokban
nedvesebben kezeltek. A harmadik-negyedik napon a sajtokat vízzel
higított sajtfestékkel bekenték, hogy a kéreg világossárga legyen. Erre
szükség is volt, mert a sajtok felületén csak gyenge a rúzsképződés,
márpedig ennek a sajtnak a gyengén rúzsos-aranysárga színű felület a
jellemzője. Egyébként az érés 10-14. napján indul meg a határozottabb
rúzsképződés. Vigyázni kell arra, hogy a kérgen sem penésznek, sem
nyálkának nem szabad kifejlődnie, ezért a túlzott rúzsképződést is meg
kell akadályozni. Csak így biztosítható az érett sajt vajszerű, enyhe íze,
ami ezt a terméket kedveltté tette.
Az érés során elsősorban az oltóenzim fejti ki az érlelőhatást, a sajtok
ezért egy tömegben érnek. Az érési idő: 4-6 hét.
A sajtok alufóliába csomagoltan kerültek forgalomba.
100 liter átlagos összetételű teljes tejből általában 11-12 kg sajt készült.

A Rábagyöngye sajt jellemző tulajdonságai
Külső, alak: hengeralak esetén 10 cm átmérőjű és 25 cm hosszú. A korongalakúnál 20 cm átmérő és 6 cm magasság. A sajtok súlya kb. 2,5 kg.
A kéreg fizikai állapota és bevonata: a kéreg teljesen zárt, sima, aranysárga vagy vörösessárga színű.
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A sajttészta színe (belső szín): egynemű, vajsárga színű.
Lyukacsozottság: a metszéslap teljesen zárt, esetleg mérsékelt számú,
egyenletesen elosztott parányi lyuk látható.
Állománya: mérsékelten lágy, ízleléskor szájban elomló.
Szaga: kellemesen savanykás, nagyon enyhén pikáns, jellegzetesen
aromás.
Íze: Kellemesen sós, enyhén savanykás, nagyon enyhén pikáns, jellegzetesen aromás.

A Rábagyöngye sajt leggyakoribb hibái
Lágy kéreg
A vékony kéreg alatt a sajttészta túl lágy, esetleg elfolyó. A rúzsflóra
túlságos elszaporodása vagy a magas érlelési hőmérséklet okozhatja.
A rúzs túlszaporodását meg kell akadályozni szakszerű kezeléssel, és az
érlelőhelyiség hőmérsékletét 6 °C alatt kell tartani.
Kemény állomány
E sajt jellemzője a lágy állomány, ezért ez súlyos hibának számít. Oka
lehet az alvadék túlságos kiszárítása vagy túlsavanyodása.
Felhasznált szakirodalom
Dr Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Dr Ketting F. (1959): Laboratóriumi gyakorlatok III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet, Budapest, 1956.
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A Magyar Sajtkészítők Egyesülete által
szervezett sajtbírálatok értékelése
A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 2013 óta szervez sajtbírálatokat.
Ezek a Sajtmustra rendezvény keretein belül szervezett bírálatok hiánypótlóak,
mert a csermajori sajtversenyek óta hasonló rendszerességgel
és szakmai háttérrel nem rendeznek sajtversenyeket hazánkban.

A

Sajtmustrák sajtversenyei tulajdonképpen a csermajori sajtversenyek folytatásának tekinthetőek. Az ábrán összefoglalva
láthatjuk, hogy 1998 és 2019 között hány sajtkészítő vett
részt, és hány mintát regisztráltak a csermajori, ill. a sajtmustrás
versenyeken. Elmondhatjuk, hogy kb. 40 sajtkészítő és kb. 100 minta
vett részt minden évben ezeken a megmérettetéseken.
A táblázatban összefoglaltuk az évek során kiosztott díjakat:
arany
ezüst
bronz
különdíj
2014
3
9
14
2015
6
8
14
2016
4
11
19
2017
17
10
11
3
2018
10
13
14
2019
3
8
17
A cikkben bemutatott tanulmány célja, hogy több szempontot figyelembe véve megvizsgáljuk a Magyar Sajtkészítők Egyesülete által
szervezett sajtbírálatokat, és így választ kapjunk arra, miben kell javításokra, fejlesztésre törekedni. A cikk szerzői 2016 óta személyesen
is részt vesznek a sajtversenyek szervezésében és fejlesztésében. Az
eddigi versenyeken szerzett tapasztalataink, valamint a témában vég-

Bírálat a VII. Sajtmustrán
zett kérdőíves kutatásunk eredményei alapján született javaslatainkat
a következőkben foglaljuk össze:
A kérdőíves kutatást az interneten a Magyar Sajtkészítők Egyesülete
Facebook-oldalán megosztva végeztük. A 84 kitöltő közül 60 sajtkészítő volt, akiknek 95%-a hallott már a Sajtmustra sajtversenyeiről, és
többségük nevezett is már be terméket ezekre. Arra a kérdésre, hogy
„Fontosnak tartja, hogy legyen a magyar tejtermékeknek versenye?”

www.tejgazdasagiszemle.hu

a válaszadók 93%-a igennel válaszolt. Volt, aki
meg is fogalmazta, hogy miért: „A versenyek
megmutatják a trendeket.”; „A versenyeken
való megmérettetések emelik a termékek minőségét.”; „A sajtversenyek segítenek abban,
hogy jobban megismerjük a magyar tejtermékeket, tanuljunk egymástól.”. A megkérdezettek
82%-a vásárol szívesen díjazott tejterméket,
azért, mert pl. „minőségi garanciának érzi azt,
ha egy termék elnyeri a szakma elismerését”,
vagy azért, mert „szereti kipróbálni a díjazott
termékeket” – írták.
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kézírással kapcsolatban. Mivel ezeket a lapokat
a versenyzők szkennelve kapják meg, több
esetben előfordult, hogy nem lehetett elolvasni
a bíráló megjegyzéseit. Mivel nem kötelező a
megjegyzés rovat kitöltése, és legtöbbször a
bíráló leginkább saját maga számára készít
jegyzeteket (pl. hogy emlékezzen a későbbiekben is a termék jellegzetességeire), javasoljuk,
hogy a megjegyzés rovatot a versenyző ne
kapja meg. Sokkal hasznosabb lenne, és több
ilyen megkeresés is érkezett a szervezőkhöz,
ha a bíráló és a versenyző személyesen vagy
legalábbis szóban el tudna beszélgetni a termékről. A termékek érzékszervi bírálati eredményeiről kapott visszajelzéseket így jellemzi
az egyik versenyző „Volt, hogy a bírálati lapok
abszolút segítették a termékfejlesztést, a hibák javítását, de sajnos
volt, hogy teljesen összevissza értékelések voltak”. Ezen a területen tehát a sajtverseny még fejlesztésre szorul.

Most pedig nézzük a verseny egyes részleteivel
kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat:
Bírák továbbképzése
1. A termékek regisztrációját nagy körültekintéssel kell végezni. A felmérés alapján elmondható, hogy a versenyzők többsége elégedett ennek menetével. Az utóbbi években
online regisztrációra is lehetőség volt, ami nagymértékben egyszerűsítette, gyorsította és pontosította a folyamatot (a megkérdezett
sajtkészítők többsége online regisztrált). Javasoljuk az online Összefoglalva a sajtverseny fejlesztésére irányuló legfontosabb tenregisztráció minél szélesebb körben történő alkalmazását, egyúttal nivalókat:
a helyszíni regisztrációk számának csökkentését.
1. A képzett bírálók rendszeres továbbképzést kapjanak, ahol pl.
2. A termékek helyes kategóriába sorolása szintén kritikus pontja
érzékszervüket fejlesztő tréningeken vehetnek részt, ill. aromaa versenynek. Mindig adódik olyan minta, amely a versenyen
korongok segítségével a szakmai terminusok tudatos használatát
használt „Tejtermékek érzékszervi minősítése” című kézikönyv
sajátíthatják el. Nagyon örülünk, hogy ketten közülük bírálóként
részt vettek az idén februárban rendezett párizsi Le rendez vous
egyik kategóriájába sem illik bele. Hogy elkerülhető legyen a rossz
international des fromages de qualité sajtversenyen. Hogy még
besorolás, javasoljuk, hogy az egyedi, azaz nem szokványosnak
több képzett bíránk legyen, tervben van egy következő bírálóképző
minősülő mintát regisztráló versenyzők termékleírást készítsenek
tanfolyam beindítása is.
és mellékeljenek, és hogy ez elérhető, előzetesen tanulmányozható
2. A tejtermékek érzékszervi bírálatának rendszerét igyekszünk
lehessen a bírálók számára.
továbbfejleszteni, tanulva a többéves tapasztalatból és a francia
3. 2019-ben a minták begyűjtésében futárszolgálat is részt vett,
bírálati gyakorlatból. Ez magában foglalja a verseny kiírásának, a
ami sok készítő számára megkönnyítette a minták eljuttatását. A
regisztrációs lapnak, valamint a kézikönyvnek és a bírálati lapokfutárszolgálat igen sok többletmunkával jár, érdemes előzetesen
felmérni az igényeket, mielőtt ez újra meghirdetésre kerül.
nak az átdolgozását is.
4. 2019-ben számos innováció került bevezetésre a bírálati folya- 3. A VIII. Magyar Sajtmustra szervezésekor szem előtt kell tartani azt,
hogy a sajtverseny eredményeit a versenyzők és a bírák személyematba. A legfontosabb ezek közül, hogy 24 képzett bíráló vett
részt benne (összesen 36 bíráló volt jelen a versenyen, ami az
sen meg tudják vitatni.
előző évekhez képest kb. 10 fővel több). Az előző évek gyakorlaKerekesné dr. Mayer Ágnes z
Kovács Gyöngyi z
tával ellentétben a bírálók nem beszélhették meg az egyes minták
Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus
bírálatakor szerzett tapasztalataikat, csak a végén egyeztethettek.
Minden bírálócsoportban volt egy ún. külsős, meghívott bíráló, akinek a véleménye
azonos szinten számított, ám véleménye
sok esetben teljesen eltért az okleveles
bírálókéhoz képest, ami zavart okozott.
Ezért javasoljuk, hogy ha a jövőben lesz is
meghívott tagja az egyes bizottságoknak,
a mintáról alkotott véleménye ne azonos szinten számítson be a végső eredménybe. A felmérésben a válaszadók a
zsűri szakmaiságát közepesre értékelték,
valamint javasolták, hogy csak a szakmai
zsűritag értékelését számítsák be a végső
értékelésbe.
5. Sajnos több panasz is érkezett a versenyek eredményeivel kapcsolatos visszaBírálók a VII. Sajtmustrán
jelzésekkel, ill. a bírálólapokon szereplő
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Olcsó tej? – Természetesen!
A megfelelő állattartás és azon belül a takarmányozás kérdésköre mindenki
számára mást és mást jelent, ez nagyban függ az elérni kívánt céltól.
Vannak olyanok, akiknek csupán a szinten tartás a célja, de vannak, akik
a lehetőségeikhez mérten a lehető legtöbbet akarják kihozni a termelésből. Viszont
mindkét típusra egyaránt jellemző, hogy mindezt a lehető legalacsonyabb fajlagos
költség mellett szeretnék megtenni, a legnagyobb profit elérése érdekében.
Előbbiek azt vallják, hogy ami működött 30 éve, az jó most is, ezzel szöges ellentétben
az utóbbiak pedig azt, hogy már az is elavult, amit tavaly alkalmaztak.

N

ekünk nem tisztünk igazságot szolgáltatni, de az biztos, hogy
az állatok genetikai potenciáljának növekedésével és a piaci
helyzethez való egyre inkább kiélezett alkalmazkodás végett
számottevően nagyobb szerep jut az alaptakarmányozáson felül a
takarmánykiegészítőknek is. Mára már tény, hogy ezek használatával
a fajlagos költségek jelentősen csökkenthetők, és emellett a termelési
mutatók pedig maximalizálhatók, így mindkét embertípus számára
megoldást nyújtanak, hogy versenyképesen tudjanak termelni.

Gondolva itt egy aktuális példára, ami jelenleg mindenkit érint, a fehérjehordozók (szója) kérdéskörére. A világjárvány hatására a szójaimport
mértéke jelentősen lecsökkent, visszaállítása hónapokat vehet igénybe
még a lecsengés után is. Ez a probléma sokakat érint, hiszen a magas
termelésű tejelő tehenek vagy éppen hízóbikák takarmányadagja számos telepen tartalmaz szóját. Kiváltására ugyan léteznek alternatívák,
de költségek tekintetében elenyésző számban mondhatók gazdaságosnak. Alternatív és gazdaságos megoldás az IMPAVIDUS Amiviv
SE terméke, amelynek 50 grammja egy átlagos takarmányadagból
400 gramm szója és 200 gramm védett zsír vagy ezzel megegyező
fehérje- és zsíregyenérték kiváltására alkalmas. Elsőre hihetetlenül
hangzik, sokaknak nem jön ki a matek sehogy sem. Ez azért van, mert
a titok nem a mennyiségben, hanem a hatásmechanizmusban rejlik.
Az Amiviv SE összetételét tekintve nem más, mint gyógynövénykivonatok keveréke, amelyből tanninok, fémek sói, esszenciális olajok és
enzimstimulátorok végzik el az aktív munkát. Egyrészről megnövelik
a keményítő emészthetőségét a bendőbaktériumok aktivitásának
lassításával, továbbá növelik a bypass fehérjék mennyiségét azáltal,
hogy bevonják azokat a bendő számára emészthetetlen anyagokkal,

Nagytejű receptúrák és főbb mutatóinak bemutatása
a kísérlet előtt és alatt
		
Tejelőtáp 1.
Kukoricadara
Kukoricaszilázs
Lucernaszenázs
Cirokszilázs
Búzás bükköny
Extr.szója
Lucernaszéna
Árpaszalma
Réti széna
Extr. napraforgó
Kukoricatörköly
Olaszperjeszenázs

Amiviv előtt
6,0
4,4
18,4
5,2
3,2
5,2
2,0
0,4
0,6
0,4
1,6
6,0
3,6

Amivivvel
6,0
4,2
19,2
5,2
3,2
4,4
1,6
0,4
0,8
0,4
1,6
5,6
3,6

amelyet csak később, a vékonybél enzimei képesek lebontani, így
csak ott tudnak hasznosulni. Emellett van egy erős nyáltermelő hatása
is, amely, mint tudjuk, a legjobb természetes puffer. Ezen hatások
eredményeként lényegében egy mátrixértéken keresztül kapjuk meg
ugyanazt, mint amit az említett összetevők (fehérje, zsír) adnának. De
talán a legfontosabb előnye a terméknek mindamellett, hogy tehermentesíti és segíti a bendőt, hogy egy átlagos magyar telepen minimum 60-80 forintos költségcsökkentést érhetünk el a használatával tehenenként, naponta, de van, ahol ez az összeg több mint 200
forintot jelent. Ezek a számok még a járvány előtti árakra vonatkoznak,
tekintve a szója árának jelentős (20-30%) emelkedését, az Amiviv
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SE arányosan több költségmegtakarítást tud eredményezni. Számos
hazai gazdaságban használjuk közel egy évtizede a terméket sikeresen, értve ezalatt kisebb és nagyobb termelésű és méretű telepeket
egyaránt. Kérdésként szokott felmerülni, hogy a termelés visszaesik-e
a fehérje- és zsírhordozók elhagyásával. A válasz egyértelműen
NEM! Sőt, a legtöbb esetben néminemű növekedést is tapasztalunk

a bendő tehermentesítésének hála, de ígérni mindig csak a jelenlegi
termelés megtartását szoktuk. A terméknek a megfelelő működéséhez
elengedhetetlen a receptúrába való szakszerű beillesztése, amelyben
szakembereink készségesen állnak a segítségére.
Deák Konrád IMPAVIDUS Trade Zrt. z

AMIVIV

Tegye olcsóbbá a takarmányt!

www.impavidus-trade.com

IMPAVIDUS Trade Zrt.

TAKARMÁNYOZZ OKOSAN!

facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com
+36/70/360-4170
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A tejgazdaságban alkalmazott eszközök
és berendezések tisztítási és fertőtlenítési
munkáinak általános irányelvei I.
Egy korábbi lapszámunkban már foglalkoztunk a tisztítás és fertőtlenítés témakörével.
Több személyes megkeresésre, valamint a kis tejtermelő és tejfeldolgozó üzemek látványos
számbeli növekedése miatt, továbbá az előírt élelmiszerbiztonsági és élelmiszerhigiéniai
előírások betartásának érdekében ismét foglalkozunk ezzel a témakörrel. Megpróbáljuk
egy rövid elméleti összefoglalással, illetve a gyakorlatban szerzett tapasztalataink
közreadásával elősegíteni ennek a rendkívül fontos, napi rendszerességgel végzendő,
sokoldalú, lelkiismeretességet és komoly szakértelmet kívánó munkának az elvégzését.
Továbbá szeretnénk segítségére lenni azoknak is, akik a termelésük bővítését vagy
további műszaki fejlesztéseket terveznek végrehajtani, hogy az ebből adódó, megnövekedő
élelmiszerbiztonsági feladataiknak továbbra is eleget tudjanak tenni. Nehezíti a
feladatunkat, hogy ebben a témában kevés szakirodalom áll rendelkezésre. A következőkben
összefoglaltak talán ezt a hiányosságot is valamilyen formában pótolni fogják.

A

rendszeresen végzett hatósági élelmiszer-higiéniai ellenőrzések beszámolóiból tudjuk, hogy azokban leggyakrabban az élelmiszer-higiéniai előírások
betartásának hiányosságait, illetve az előállított termékek mikrobiológiai minőségét
kifogásolják. Az érvényben lévő rendeletek
értelmében minden, közforgalomba kerülő
élelmiszert előállító, feldolgozó és forgalmazó
részére kötelező a HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point system) minőségbiztosítási rendszernek, illetve bizonyos elemeinek
alkalmazása. A kistermelők esetében ez legalább a jó higiéniai gyakorlat (GMP) meglétének
biztosítása. A rendelkezések betartása egyben
alapfeltétele az élelmiszerek előállításának,
annak megkezdésének és folyamatos végzésének. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a
szakszerűen végzett tisztítási és fertőtlenítési
munka. A következőkben ehhez szeretnénk
– elsősorban a kis és közepes tejtermelők,
illetve -feldolgozók számára – segítséget nyújtani. A téma sokoldalúsága miatt a kétrészes
közleményünkben külön fogjuk megemlíteni
a tejtermelő és külön a tejfeldolgozó üzemek
feladatait. Mivel a kis tejtermelők egy része
a termelt tejét maga dolgozza fel, és a két
szakmai munka szorosan össze is függ, ezért
ezeket közösen tárgyaljuk.
Egy korábbi években végzett saját felmérésünk során megállapíthattuk, hogy a nyers tej

mikrobiológiai minőségét – az állatok egészségi, illetve tőgyegészségi állapotán túlmenően
– mintegy 90%-ban a tejjel érintkező felületek
tisztasága határozza meg. Ez a megállapításunk minden állatfaj által termelt tejtételekre
vonatkozik.
A tej nyerése során a fejőberendezések használatuk közben tejjel és a fejés helyén található
különféle egyéb anyagokkal szennyeződnek.
A tőgyből a tejjel együtt, a környezetből, a
takarmányokból, esetleg a fejő személyzettől
különböző fertőző, közegészségügyi vagy állategészségügyi szempontból egyaránt veszélyes mikrobák kerülhetnek a fejőkészülékekbe, ezeken keresztül a kifejt tejbe. Némely
tőgygyulladást vagy egyéb betegséget okozó
mikrobák a fejőkészülék tejnyomokat tartalmazó felületein el is szaporodhatnak. A fejés
befejezése után a fejőkészülékben visszamaradt tej is szennyezőanyagnak számít. Benne
a tejsavbaktériumok, a különböző erjesztő és
fehérjebontó csírák, esetleg kórokozók nagy
mennyiségben elszaporodhatnak, emiatt a legkülönfélébb fertőzések forrásaivá válhatnak.
A tejfeldolgozás szempontjából veszélyesek
lehetnek az aerob, illetve anaerob spórás
mikrobák, illetve spóráik, amelyek a sajtok
ún. korai, illetve kései puffadását okozhatják
(pasztőrözés során a spóráik nem pusztulnak
el). Ezért a fejést követően lehetőleg azonnal alaposan tisztítani és fertőtleníteni kell

a berendezések tejjel érintkező részeit és
külső felületeit is. Ha erre nincsen lehetőség,
legalább hideg vagy langyos vízzel el kell őket
öblíteni. Ugyanez vonatkozik a tejfeldolgozó
üzemek berendezéseire is. A rendszeresen
nem gondozott, nem takarított fejőkészülékek,
illetve a tejtároló edények a nyers tej mikrobiológiai szennyeződésének legfontosabb
forrásai, egyben a különböző fertőző tőgybetegségek terjesztői is lehetnek.
A tisztítás célja, hogy a fejés és a tejkezelés,
illetve a tejfeldolgozás eszközeit, berendezéseit, a falakat, a padozatot stb. és ezek felületét,
a különböző szűrő- és törlőruhákat, szivacsokat stb. a tejmaradéktól, az idegen, rárakódott vagy beivódott szennyezőanyagoktól
megszabadítsa. A fertőtlenítés olyan művelet,
amely a megtisztított eszközökön, felületeken
és anyagokon maradt kórokozó mikrobákat
maradéktalanul elpusztítja. A nem kórokozók
számát pedig oly mértékben csökkenti, hogy a
megmaradók a tejbe vagy tejtermékekbe jutva
annak minőségét, feldolgozhatóságát már hátrányosan ne befolyásolják. Csírátlanításon vagy
sterilezésen a szennyeződéstől már megtisztított felületeken maradt összes mikroba elölését értjük. Bizonyos esetekben, például a tehenészeti telep „biológiai elfáradásakor” egyes
humán-, illetve állategészségügyi betegségek
megjelenésekor, továbbá különböző hatósági
élelmezés-egészségügyi intézkedések esetén
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indokolt lehet a fejő-, tejtároló, illetve tejfeldolgozó berendezések csírátlanítása is.
A tisztítás során lúgos vagy savas kémhatású
tisztítószerek oldataival a különböző felületekről a szennyezőanyagot (tejzsír, tejfehérje stb.),
egyben az ott megtelepedett mikroorganizmusok nagy részét is eltávolítjuk. Egyes tisztítószeres oldatoknak – erősen lúgos vagy savas
jellegük miatt – csíraölő hatása is jelentős. Ez
a képességük az alkalmazott hőmérsékletüktől
is függ. Az 50-60 °C-os vagy ennél melegebb
tisztítószeres oldat kiváló hatású. A tisztítandó felületen lévő szennyeződések víztartalma
változó, ami egyben meghatározza viselkedésüket, valamint nagymértékben befolyásolja a
jelenlevő fehérjék duzzadóképességét. A tej és
a tejtermékek friss, nagy víztartalmú maradványait sokkal könnyebb eltávolítani, mint a
felületekre rászáradtakét. A tisztítást nyáron
nagyobb körültekintéssel kell végeznünk, mint
télen, amikor kisebb az odaszáradás veszélye. A száraz szennyeződéseket – ahol csak
lehetséges – célszerű tisztítás előtt langyos
vízzel fellazítani (áztatás). Igen jelentős a zsírréteg rátapadásának (adhéziójának) veszélye a
műanyagok esetében, aminek következtében
kellemetlen szagú anyagok képződhetnek.

A savas kémhatású tisztítószerek használatakor elsősorban a tisztítandó felületeken megtapadt különböző lerakódásokat távolítjuk el.
Általában heti egy-két alkalommal végezzük
ezt, a lúgos mosást követően. Mivel a csíraölő
hatásuk is kiváló, az alkalmazandó mosási
hőmérsékletük általában megegyezik a lúgos kémhatású szerekével, ezért esetenként
a lúgos kémhatású mosás helyett is alkalmazhatók.
A szerkezeti anyagok keménysége a tisztíthatóság alapfeltétele. A kevésbé kemény
felületek előbb-utóbb érdessé vagy „karcossá”
válnak, amely különböző higiéniai hiányosságokhoz vezethet. A fém és az üveg nagyobb
hőmérsékleten is megtartja keménységét, a
műanyagok nagy része azonban meglágyul,
deformálódik. A korrózió a szilárd testek (szerkezeti anyagok) károsodása, amely különböző
kémiai behatások eredményeként jön létre.
A korrózióállóság a fémek fontos tulajdonsága,
amelyet szabványelőírások is rögzítenek.
A műanyagok különböző módon viselkednek
a tisztítószerek savas vagy lúgos kémhatású anyagaival szemben. Különösen veszélyes, ha ezek adalékanyagai kioldódnak, és
a tejbe, illetve a tejtermékekbe bekerülve

veszélyeztetik azok minőségét és a fogyasztók
egészségét. Általában a polietilénből, polisztirolból és kemény PVC-ből előállított műanyagok ellenálló-képessége jónak mondható, de
bizonyos használati idő után előfordul zsír-,
íz- és szagfelvétel. A lágyított PVC és az
üvegszállal erősített poliészter felületek csak
feltételesen állnak ellen a behatásoknak (pl.
mérsékelten lúgos vagy savas kémhatású
oldatok alkalmazása, alacsonyabb hőmérsékleten történő mosás stb. esetén). Ezért csak
élelmezés-egészségügyileg engedélyezett
műanyagokat használjunk! A gumiból készült
felületek (pl. fejőgumik) tisztítása nagy gonddal történjen, a forgalmazó részéről előírtak
szerint. A javasoltnál töményebb vegyszereket
vagy hőmérsékleti értékeket kerülni kell.

A víz szerepe a tisztításban
A víz a termelőüzemekben a tisztítás és a
csírátlanítás szinte minden műveletéhez szükséges. Minősége csak „ivóvíz” minőségű
lehet (201/2001.X.25 Korm. rendelet). Például
káros mikroorganizmusokat nem tartalmazhat, keménysége megfelelő legyen, vas- és
mangánionokat ne tartalmazzon, mert ezek
a késztermékekben – még az alapanyagok
hőkezelése esetén is – színelváltozást és oxidációs ízhibákat eredményezhetnek. Kloridiontartalma az engedélyezett mennyiséget ne
haladja meg, mivel az ilyen víz a korrózióálló
acélokat is megtámadhatja. Kemény vizek felhasználása esetén megfontolandó a szakszerű
vízlágyítás alkalmazása. Gyakran előforduló
szennyeződés a vízkő. Mindenütt képződhet,
ahol meleg vízzel vagy csak lúgos kémhatású, illetve korszerűtlen, vízkőképződés ellen
nem biztosított szerek oldataival tisztítanak.
Eltávolítása általában savas kémhatású tisztítószerekkel történhet.

A tisztítás és fertőtlenítés
műveletei
A tejgazdaságban alkalmazott tisztítószereket
két nagy csoportra oszthatjuk, úgymint egy- és
kétfázisú szerek. Az egyfázisúak (kombináltak)
esetében a tisztítás és fertőtlenítés egyszerre,
a kétfázisúaknál két ütemben történik.

Az előöblítés célja a szennyeződés fellazítása
és víztartalmának növelése, a fehérjemaradványok feloldásának előkészítése, azaz duzzasztása. A vegyszeres tisztítás hatékonyságának
növelése érdekében alapos előöblítést kell
végezni. A fehérjék kicsapódásának, megszilárdulásának elkerülése érdekében langyos

(max. 45 °C-os), nagy zsírtartalmú termékek
esetében (például tejszín) melegebb vízzel
végezzük. Magas hőmérséklet alkalmazása
esetén különböző fehérjeráégések következnek be, melyek eltávolítása gyakran nehéz
feladat, egyben azok az állandó fertőzések
forrásává válhatnak.
A vegyszeres tisztítás csak az illetékes hatóság
részéről engedélyezett vegyszerekkel történik,
a gyártó vállalat által javasolt töménységben
és hőmérsékleten. Ezeket az értékeket a tisztítási munka során folyamatosan ellenőrizni
szükséges. Az automatikus vezérlésű tisztítórendszerekben a pH-érték vagy a töménység
mérése beépített műszerekkel is történhet,
amihez kapcsolódhat a tisztítószerek automatikus utánpótlása. Kis gazdaságokban az
oldatok töménységét – a kiskereskedelmi forgalomban is kapható – indikátorpapírokkal,
ún. pH-értékek vizsgálatára alkalmasakkal
végezhetjük.
A tisztítás hatékonyságát az áramlási sebesség
növelésével, esetleg a nyomásviszonyok fokozásával, valamint az optimális hőmérséklet
biztosításával is fokozhatjuk. Ebből következik,
hogy a megfelelő hatásfokú tisztítás és fertőtlenítés az alkalmazott hőmérséklet, a mosási
idő, a tisztítószer koncentrációja (pH-értéke) és
a mechanikai hatás (áramlási sebesség, nyomásérték stb.) összhangjával teremthető meg.
Ezek azok a tényezők, amelyekkel az üzemi
adottságok figyelembe vételével megfelelő
hatékonyságú tisztítást lehet elérni. Például
amennyiben megfelelő teljesítményű mosószivattyúval nem rendelkezünk, növelhetjük a
mosási időtartamot, a hőmérsékletet, esetleg
a tisztítószerek koncentrációját, és fordítva.
A tejtermelő gazdaságokban az említett jellemzőket általában a berendezést szállító,
illetve karbantartó cég munkatársai határozzák meg, az ún. gépkönyvekben leírtak, illetve a javasolt technológiai előírások szerint.
A tejfeldolgozó üzemekben az ott dolgozó
szakembereknek a feladata – az említett
szempontok figyelembevételével – a szakszerű és megfelelő hatékonyságú üzemi tisztítási
és fertőtlenítési technológia kidolgozása.

Az utóöblítés feladata a szennyel terhelt oldatok eltávolítása. Ezt a műveletet addig kell
folytatni, ameddig a mosott felületek sav-,
lúg- vagy fertőtlenítőszer-maradékoktól mentessé nem válnak. Ennek ellenőrzése fontos,
mivel a maradékaik a tejbe vagy tejtermékbe
bekerülve rontják azok minőségét. A termelt
nyerstejben tejidegen gátlóanyagként is meg-
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jelenhetnek. Az utóöblítést akkor kell befejezni,
amikor a felület pH-értéke eléri a felhasznált
víz pH értékét.

Csírátlanítás történhet hővel és fertőtlenítőszerekkel. A tejfeldolgozó üzemekben a nedves
hő alkalmazásával jobb csíraölő hatást érünk
el, mint a szárazzal. A forró vízzel történő
csírátlanítás is jó hatásfokkal megvalósítható.
Fontos feladat, amennyiben beépítésre kerültek különböző csőcsatlakozók, ezek meglazítása (pl. hollanderek, csapok), hogy a forró víz
a tömítések mögé is be tudjon hatolni.
Ma már a tejfeldolgozó üzemekhez hasonlóan a nagyobb tejtermelő gazdaságoknál az
egész üzemet zárt rendszerű, szétszerelés
nélküli, átáramoltatásos, úgynevezett CIP tisztítási rendszerben (Cleaning in Place) tisztítják, fertőtlenítik. A nagyobb tejfeldolgozó
üzemekben egy-egy technológiai szakaszra
úgynevezett mosóköröket alakítanak ki, amelyeket akár egy mosóközpontból is irányíthatnak. Ugyanakkor rendszeresen biztosítani
kell azoknak a részeknek szükség szerinti
kézzel történő tisztítását, amelyek nincsenek bekapcsolva a cirkulációba. A korszerű CIP-rendszerekben az egyes műveletek
automatikus működtetéssel üzemeltethetőek.
A mosóközpont kellő számú és űrtartalmú tárolótartályból, megfelelő teljesítményű nyomóés esetleg visszakeringető szivattyúból áll. Ma
már automatikusan működő, hőfok, koncentrációk, folyadékszintek mérésére, vegyszerek
adagolására és ellenőrzésére, valamint az
adatok rögzítésére alkalmas műszereket és
szabályozóelemeket építenek a rendszerbe.

A tisztító- és fertőtlenítőszerek
összetétele
A korszerű tisztítószerek általában összetett
készítmények, és több alapvegyszerből állnak,
valamint még a különböző hatások elérése
érdekében adalékanyagokat is alkalmaznak.
Csupán egy alapvegyszerből álló tisztítószert
ma már ritkán használnak a tejtermelő gazdaságokban. A nagyobb tejfeldolgozó üzemekben
a marónátront és a salétromsavat alapvető
szerként alkalmazzák. Mint már említettük, a
hazai, illetve nemzetközi előírásoknak megfelelően a tejgazdaságban történő felhasználásuk előtt a gyártóknak, illetve a forgalmazóknak a különböző szereiket az illetékes
hatósági intézetekkel engedélyeztetniük kell.
A hatóság minden vegyszert engedélyezési
számmal lát el, amit a forgalmazó köteles a
termék csomagolásán is feltüntetni, azok az

engedélyezést végző intézmények honlapjain
vissza is kereshetők.
A tejtermelő gazdaságokban a lúgos és savas
kémhatású szerek összetétele időnként változhat. Bizonyos környezetvédelmi előírásoknak,
illetve a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának megfelelően az
összetételbeni, illetve felhasználásbeni lehetőségeikben is megváltozhatnak. Ilyen esetben
a szert ismételten engedélyeztetni szükséges.
A korrózió csökkentése érdekében különböző
inhibitorokat is kevernek a tisztítószerekbe.
A szennyhordó képesség alatt a tisztítószerek
azon tulajdonságát értjük, hogy a felületről egyszer már eltávolított szennyet képesek-e finom diszperzióban tartani, és meg
tudják-e akadályozni az ismételt lerakódását
a felületekre. E tulajdonság, valamint a nedvesítőképesség fokozása, illetve habképződés
megakadályozása céljából is sokféle anyag
hozzáadására nyílik lehetőség. Az említett
adalékanyagokat vagy ezek egymást segítő hatásmechanizmusát, bizonyos felhasznált
nedvesítőszerek (tenzidek) mennyiségét és
egymáshoz való arányát a tisztítószergyártók
gyakran gyártási titokként kezelik, de ezekről
az engedélyezési okiratokból tájékozódhatunk.
A szervetlen fertőtlenítőszerek közül a klórvegyületek világszerte a tejgazdaság legelterjedtebb szerei közé tartoznak. A klór és a víz
érintkezése során rendkívül reakcióképes, de
gyorsan bomló hipoklórsav keletkezik, amely
a mikrobákra nézve mérgezően ható anyag.
Ezek a vegyületek erős csíraölő hatásúak.
Kiválóan pusztítják a baktériumokat, gombákat, élesztőket, vírusokat, sőt a spórákat is, de
ez esetben hatásmechanizmusuk kifejtéséhez
lényegesen hosszabb időre van szükség. Jól
szagtalanítanak, viszonylag olcsók, és kiválóan
öblíthetők.
A felületaktív fertőtlenítőszerek közül korábban elsősorban a kvaterner-ammóniumsók
terjedtek el. A mikroorganizmusokba behatolva a sejtek fehérjéivel lépnek reakcióba,
és megszüntetik élettevékenységüket. Széles
pH-érték-sávban alkalmazhatóak (2-11,5 pH),
és jól öblíthetők. Sajnos a mikrobák egy része
rezisztenssé vált az ammóniumsókkal szemben. Ezért a tejgazdaságban ma már nem
alkalmazzák őket (pl. Nitrogenol, Sterogenol).
A hidrogén-peroxidok csíraölő hatása az erős
oxidálóképességükön alapszik. Mivel stabilitásukat megoldották, a különböző szerves savas
fertőtlenítőszerek fontos alkotórészei.

A szerves savak közül például a perecetsav-készítmények hidrogén-peroxiddal
kombinálva kiváló hatásmechanizmusú
vegyületek. Egyes vizsgálatok szerint bizonyos spórákat rövid idő alatt elölnek. A forgalomban lévők stabilitása kiváló, viszonylag
olcsók, és hosszú ideig tárolhatók. Hideg
vízben is kifejtik hatásukat: 0,01-0,02%
töménységben is elégséges a használatuk.
Savas tisztítószerekkel is jól keverhetők.
Lúgos tisztítószer után alkalmazva, amen�nyiben nem volt megfelelő az utóöblítés,
csíraölő képességüket elvesztik. Erősen
maró hatásúak.
A jodofórok szerepe a tejgazdaságban ma
már nagymértékben csökkent. Széles csíraölő spektrumú fertőtlenítőszerek, de nehezen
öblíthetőek. A formaldehid kiváló fertőtlenítőszer, a fehérjéket kiválóan denaturálja és
redukálja. Nagy hátránya, hogy a működése
közben felszabaduló gáz a légutakat, a nyálkahártyákat súlyosan károsító, maró anyag.
Tejgazdaságban fertőtlenítőszerként nem
használható.
Mint láttuk, a kombinált tisztító-, fertőtlenítőszereknek nagy előnyük, hogy egy fázisban tisztítanak és fertőtlenítenek. Egy vizes
öblítés megtakarítható, gyorsabb a munka,
kevesebb tisztítószerre van szükség (energiaés időmegtakarítás). Használatuknál nagyon
fontos, hogy az előöblítés szakszerűen történjen, mert az esetlegesen visszamaradó
fehérjék csökkentik a fertőtlenítő hatásukat.
Kémhatásuk szerint lehetnek savasak vagy
lúgosak. A gyakorlatban többféle készítményt
is forgalmaznak.
A habosított tisztítószerekkel (habtakarítók)
a tisztítás és a fertőtlenítés is egy fázisban
elvégezhető. Előnyük, hogy fizikai behatások nélkül is viszonylag gyorsan eltávolítják
a friss szennyeződéseket. Rásült, ráégett,
erősen szennyezett felületek mosására nem
alkalmasak. A tejfeldolgozó üzemekben a
nyitott tartályok, kádak, csempék, padozatok, gépkocsik tisztítására alkalmazhatók.
A hab kijuttatására megfelelő szóróberendezés szükséges, ami viszonylag olcsó és
egyszerűen kezelhető, üzembiztos, a kombinált tisztítás megvalósítását is lehetővé teszi.
A megfelelő hatékonyságú tisztítás érdekében a habtakarítást 6-7 óránként célszerű
megismételni. Savas és lúgos kémhatású
szerek egyaránt forgalomban vannak.
			Merényi Imre z
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Földrajzi oltalom alá került a
Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt

A

z Európai Bizottság a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege
sajtot bejegyezte, mint oltalom alatt álló földrajzi jelzést. Az
uniós oltalom iránti kérelmet a Tradicionális Magyar Sajtok
Egyesülete nyújtotta be 2016-ban az Agrárminisztériumhoz.
Kérdésemre az egyesület elnöke, dr. Unger András elmondta, hogy
az egyesület regionális szervezet, három évvel ezelőtt tejtermelők, tejfeldolgozók, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet dolgozói, zömében
a nyugdíjas kutatók alapították azzal a céllal, hogy fórumot
teremtsenek a magyar eredetű tradicionális sajtoknak.
Az egyesület alapításának ötletét a négy évvel ezelőtt
a nyugdíjasok egyetemén (Mosonmagyaróváron,
Győrben, Sopronban) tartott Nemzeti értékeink,
az óvári sajtok című előadásaim váltották ki. Az
Agrárminisztérium részéről is jött a biztatás, hogy
szerezzük meg a tradicionális sajtoknak a földrajzi
oltalmat. Ebben a sorban első volt a Moson Megyei
Csemege Sajt, melynek nevét Győr-Sopron-Moson
megyeire kellett módosítani, miután a történelem során
úgy változott a helyzet, hogy Moson megye már nincsen.
A sajtot 1914-ben kezdték el készíteni, Ilmici sajtnak is nevezték. Ez a
név onnan eredt, hogy abban az időben Ilmic még Moson vármegyéhez
tartozott, a településen működött egy tejüzem, ahol a sajtot készítették. Miután Ilmic község most Ausztriához tartozik, névhasználati

engedélyre lett volna szükség, egyszerűbb megoldásnak találtuk a sajt
nevének módosítását.
A minősítésnek hosszú procedúrája volt. Először idehaza kellett egy
erre a célra tervezett fórumon megvédeni az uniós oltalom iránti kérelmet. A névváltoztatás után a Mezőgazdasági Értesítőben az oltalom
megszerzésének igényét jelentettük meg, az előírt féléves időtartamban felszólalási nyilatkozat nem érkezett. Majd a javaslatot Brüsszelbe
továbbítottuk, onnan formai követelmények miatt két alkalommal küldték azt vissza módosításra. Több mint két évig
tartott az eljárás, miután a sajt megkapta a földrajzi
védelmet. A földrajzi oltalom annyit jelent, hogy a
Győr-Sopron-Moson megyében (a Soproni járás
kivételével) lehet ezt a sajtot készíteni.
A Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajtot
hagyományosan a megyénkben állítják elő. A sajt
gyártója a TEBIKE Kft., mely megkapta a hazai
védelmet a termék előállítására és értékesítésére.
A sajt jellegzetessége, hogy az érleléséhez szükséges
fő érlelő mikroflóra a sajt felületén az érlelés negyedik-ötödik napján már megjelenik, és halványsárga bevonatot képez. A sajt
a négy-öt hétig tartó érlelést követően vöröses-sárga színű, erőteljes
illatú és aromás ízű.
BEMI z
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A Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézet Kft. tájékoztatása
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult járványügyi helyzetben az emberek védelme
az első, mégis vannak olyan területek, mint például az egészségügy vagy az élelmiszeripar,
amelyek működése még a legnehezebb helyzetben is nélkülözhetetlen.

H

álával tartozunk az ezeken a területeken dolgozó embereknek, akik
ugyanúgy félnek a koronavírus-fertőzéstől, mint bárki más, mégis nap mint nap
bemennek a munkahelyükre, és megbízhatóan elvégzik feladataikat.
A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet
Kft. (MTKI) Európa egyik legrégebbi és legpatinásabb élelmiszerkutató, -fejlesztő és
szolgáltató intézete. Tevékenységi körünkbe
tartoznak az élelmiszer- és gyógyszeripari
laboratóriumi vizsgálatok, a nyerstej-minősítés, az élelmiszer-, étrend-kiegészítő és
kozmetikai termékek forgalmazása, valamint
a kutatás-fejlesztés. Ezeknek a feladatoknak a többségét a jelenlegi helyzetben is
szükséges elvégezni a lakosság biztonságos
élelmiszerekkel és gyógyszerekkel történő
ellátásához.

Az MTKI a koronavírus-járvány előtt is nagy
gondot fordított a megfelelő higiénia betartására. Beteg munkavállaló már korábban
sem vehette fel a munkát, hiszen annak élelmiszer-egészségügyi, humán-egészségügyi
kockázata van. Erre most kiemelt figyelmet
szentelünk, mivel egy esetleges koronavírus-fertőzés megjelenése a telephelyeinken
akár a vállalat működését is lehetetlenné
tenné. Munkavállalóink az elmúlt évek során
már hozzászoktak az egyre szigorodó jogszabályi, élelmiszerbiztonsági, továbbá minőségirányítási előírásokhoz, helytállásuk és felelősségtudatuk példás. Ennek megfelelően az
MTKI tevékenysége továbbra is biztonságos,
és maximálisan megfelel az előírásoknak.
A fertőzés terjedésének lassítása érdekében a vállalat biztosította a megfelelő
területen dolgozó munkatársai számára az

A Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet Kft. épülete

otthoni munkavégzést. Csökkentettük a személyes kontaktusok számát, megnöveltük
a dolgozókra jutó hasznos területet, és az
alkalmazott fertőtlenítések gyakoriságát. A
meghozott intézkedések biztosítják az MTKI
szolgáltatótevékenységének zavartalan fenntartását, az élelmiszer-előállító vállalkozások
folyamatos kiszolgálását.
Az MTKI nagyra becsüli a dolgozók felelősségteljes hozzáállását, és ezúton is megköszöni munkavállalóinak, hogy minden nap
felveszik a munkát, és szembenéznek a
„láthatatlan ellenséggel”, fenntartva a cég
működését, biztosítva az MTKI és dolgozóinak
jövőjét, és az élelmiszeripar területén stabil
hátteret nyújtanak a lakosság biztonságos
ellátáshoz.
dr. Kocsis Róbert ügyvezető z
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal
FEJÉS

A Power Blue Mix előnyei
• Erős fertőtlenítő hatás, széles hatásspektrum:
baktericid, virucid, yeasticid és algicid (Prototheca)
• Kiemelkedő bőrápoló tulajdonságok
• Tartós és jól látható szín
• Gazdaságos használat

A tőgybimbó finom bőrének védelme
A Power Blue Mix összetevői ápolják és táplálják a bőrt:
• Nedvesítő, humektáns anyagai segítenek megtartani a bőr természetes nedvességtartalmát.
• Bőrápoló, emolliens anyagai puhává és rugalmassá teszik a bőrt.
• Bőrpuhító anyagai segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és csökkenteni a berepedezés kockázatát.
• Hidratáló anyagai segítenek növelni a bőr nedvességtartalmát.

A tőgybimbó kíméletes és hatékony fertőtlenítése
A Power Blue Mix nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú tőgyfertőtlenítő, amely 30 másodperc alatt
fejti ki bakterecid, yeasticid és algicid, míg 5 perc alatt virucid hatását.

Alkalmazás
A Power Blue Mix, a Power Blue Mix activ’ és Power Blue Mix base egyenlő
arányú összekeverésével jön létre.
Az így elkészített keveréket alaposan rázzuk össze, hogy a homogén kék
oldatot megkapjuk! Fejést követően merítsük bele a tőgybimbókat!
A Power Blue Mix hatékonysága összekeverés követően két egymást követő
fejés alatt, maximum 16 órán át, igazoltan fennáll.

A Power Blue Mix főbb összetevői
Hatóanyag(ok) 100g termékben: 0,0583g klór-dioxid + 2,663g L-(+)-tejsav
Kozmetikai összetevők: Nedvesítő, bőrápoló, bőrpuhító és hidratáló anyagok.

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 889 727
A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!
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