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A kormány a magyar
tejtermelôk mellett áll
z Nyár közepén járunk. Viszonylagos csend
honol kis hazánk tejpiacán. Nincs demonstráció, nem tüntetnek a tejtermelôk.
Az ágazat a nemzetközi és hazai tejpiacon
zajló kedvezôtlen piaci folyamatok okán továbbra is súlyos helyzetben van. Nincs számottevô hatása annak, hogy Nyugat-Európa azonnali (spot) piacain emelkedésnek
indult a tej felvásárlási ára. Olaszországban a pasztôrözött fölözött tej ára 40 százalékkal, a pasztôrözött teljes tej ára 20 százalékkal, Hollandiában pedig a nyers tej ára 25 százalékkal növekedett májusban. Mértékadó piaci elemzôk szerint a válság
megoldásában az igazi áttörést az orosz embargó feloldása
jelentené. Naivitás lenne abban bízni, hogy az Európai Unió
vezetôire pont a tejtermelôk tudnának oly mértékû nyomást
gyakorolni, hogy megszûnjön az embargó.
z A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács azt javasolja,
hogy a válság elmélyülése miatt a tejtermelôk részesüljenek
uniós forrásból rendkívüli támogatásban, amelynek mértéke
tej literenként 30 Ft összegû legyen. Az FM Sajtóiroda által kiadott határozott állásfoglalás szerint a kormány is a magyar
tejtermelôk mellett áll. Nem lehet kétséges, hogy az ágazat
stabilizációja érdekében mindent elkövet majd, hogy a helyzet megoldódjon. Kiemelten kezeli a tej és tejtermék ágazatot, és a termeléshez kötött támogatásokat a lehetô legmagasabb szinten határozza meg. Uniós szinten a tejtermelôknek szóló támogatás mértéke egy tehénre számítva Magyarországon a második legmagasabb. A tejágazat megmentésére, stabilizálására a 2015-ös 49 milliárd után idén minden
korábbinál nagyobb – uniós összevetésben is magas –, mintegy 63,5 milliárd forinttámogatási keret áll rendelkezésre.
z Jövôre 5%-ra csökken a friss tej áfája, ezáltal olcsóbb és
megfizethetôbb lehet a magyar családok számára a tej, és várhatóan növekszik majd a kereslet is a boltokban. Ezzel kapcsolatban nincs nézetazonosság a tejes szakmát képviselôk jelentôs része és a kormányzati döntéshozók között. Abban nincs vita, hogy az áfacsökkentés jótékony hatással lehet az alacsonyabb bolti ár kialakulására. Azt viszont nem lehet tudni, hogy
hogyan valósul majd meg az elképzelés a gyakorlatban, ha a
fogyasztói tej (UHT tej) áfája nem fog mérséklôdni.
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z Az mindenképpen jó dolog, hogy nôtt a tejpiaci ellenôrzések
intenzitása. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke által
elrendelt komplex tejpiaci ellenôrzés során eddig mintegy félezer tétel UHT tejet ellenôriztek, és a jövôben az ellenôrzések
folyamatosak lesznek. Az ellenôrzések eredményeként már
eddig is több tízezer liternyi, zömében szlovák, illetve cseh
eredetû, 1,5 százalékos zsírtartalmu UHT tej tételt vontak ki
a forgalomból.
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TEJ VILÁGNAP – 2016
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
(továbbiakban: Terméktanács) 2016. június
3-án Telkiben a GLOBALL Football Park
Hotelben (Telki Edzôközpont) szervezte meg
idei Tej Világnapi rendezvényét. Szakítva a
hagyományokkal, ebben az évben nem konferencia elôadásokra invitálta a Terméktanács
vendégeit, hanem arra kérte, legyenek
részesei egy tejfogyasztást népszerûsítô
és egészséges életmódra nevelô országos
programsorozat indító eseményének.

A

tej pozitív élettani hatásai miatt, valamint hogy felhívjuk az
emberek, különösen a nôk és
a gyermekek figyelmét a kalciumbevitel
fontosságára, a Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május utolsó keddjét nevezte ki, az ENSZ Mezôgazdasági és
Élelmezési Világszervezete (FAO) 2001tôl pedig már konkrét dátumot, a június
1-jét jelölte meg a Tej Világnapjának.
z A tej és a tejtermékek a legértékesebb élelmiszereink közé tartoznak,
mert tartalmazzák mindazokat az anyagokat, amelyek a szervezet felépítéséhez és életben tartásához
szükségesek. Ezekben a termékekben a tápanyagok könnyen
emészthetô alakban, az egészséges táplálkozáshoz szükséges
kedvezô arányban találhatók meg. A tej az emberiség egyik legfontosabb alapélelmiszere. A gyerekek számára különösen fontos a tej, mert tartalmaz majdnem mindent, amire a fejlôdésük
során szükségük lehet: zsírokat, szénhidrátot, fehérjéket, vitaminokat (ß-karotin, A-, D-, E-, K-, C vitaminok), és ásványi
anyagokat (kalcium, kálium, nátrium).
z A Terméktanács által szervezett 2016. évi rendezvénysorozat
központi eleme a ‚Tej-Szív’ logó volt, mely egyre több hazai eredetû tejen és tejterméken megtalálható: egyszerre fejez ki érzelmeket és értékeket.
z A programsorozat üzenete a gyermekekhez
szólt, hangsúlyozva az egészséges életmód és
a tejfogyasztás kapcsolatát, valamint szorosan
kötôdve a most zajlott Labdarúgó Európa Bajnoksághoz.
z A Tej Világnapi rendezvénysorozaton a Terméktanács célja volt egy olyan aktivitássorozat kialakítása, amely egyszerre edukál, a gyermekek aktív
részvételét lehetôvé teszi és szórakoztat. Ennek
megfelelôen a gyermekek gyakorlatilag játszva tanulhattak a Terméktanács kiállítási területén.

z A kisiskolás gyermekek a számukra kialakított ‚Tej7próba’ állomásain végigjárhatták
a tej útját. A réten legelô tehenektôl eljuthattak az utolsó pontig, ahol már a feldolgozott, friss tejet „vehették le a polcokról”.
z A ‚Tej7próba’ állomásait ennek a gondolatnak megfelelôen
hét részre osztotta a Terméktanács. A hét állomáson különbözô érdekes feladatok és szórakoztató események várták a gyermekeket. Mire a tej útjának végére jutottak, nemcsak számos érdekes információt tudtak meg a tejrôl, hanem
egyúttal élményekkel gazdagodva bejárták a Terméktanács által kialakított
élménypálya teljes területét (mûtehén
fejés, tejteke, kvíz, tejszív logós óriás
puzzle, vitamin vadászat, tejes zacskóban futás).
z A Telki Általános Iskolából 120 fô
4. és 5. évfolyamos gyermek érkezett
az eseményre. A gyermek kispályás
focibajnokság Kassai Viktor sípszójával és Nyilasi Tibor kezdôrúgásával kezdôdött. A gyermekek természetesen tej-szív logós
pólóban fociztak.
z Valamennyi gyermek, aki felkereste a ‚Tej7próba’ állomásait
egy kalauzfüzetet kapott. A füzet tartalmazta a próba állomásait, amelyeket felkeresve a feladatok helyes elvégzése után kaptak egy-egy tejszív logós igazoló pecsétet. Miután összegyûlt az
állomások valamennyi pecsétje, a gyermekek felkereshették a
tejbárt, ahol mindenki elfogyaszthatta jól megérdemelt jutalmát, egy-egy pohár finom frissítô tejet, természetesen tejszív
logós bögrében.
z A rendezvénysorozat megnyitóját Mélykuti Tibor, a Terméktanács elnöke, valamint a ceremónia mester, Petúr András sportriporter, a Sport1 TV szerkesztô mûsorvezetôje tartotta.
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z A rendezvényen tiszteletét tette Dr. Bognár Lajos
élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs helyettes államtitkár is.
z A délutáni program során kispályás labdarúgó
bajnokság került megtartásra a tejágazat képviselôi
számára (‚Termelôk’-‚Feldolgozók’-‚Kereskedôk’‚Tejesek’ csapatai csaptak össze) – a döntô mérkôzést Kassai Viktor nemzetközi játékvezetô vezette.
A labdarúgó tornát a Feldolgozók nyerték.

z A sajtótájékoztatón résztvevôk (Mélykuti Tibor, Dr. Nagy
István, Istvánfalvi Miklós, Kassai Viktor, Nyilasi Tibor, Harcz
Zoltán, Oravecz Márton) a tejfogyasztás és az egészséges életmód fontosságáról beszéltek.
z Nagy István államtitkár úr elmondta, a
tejágazat jelenlegi nehéz piaci helyzetére
a megoldást a feldolgozásban és a magas piaci értékû termékek elôállításában
kell keresni. Az államtitkár az iskolatejprogrammal kapcsolatban közölte: a kormányzati elôterjesztésben az szerepel,
hogyan lehet növelni a programban résztvevôk létszámát. Nagy István szólt arról
is, hogy a tejágazat helyzetének megoldásához elengedhetetlen a termelôk, feldolgozók, kereskedôk,
valamint a fogyasztók együttmûködése.
z Mélykuti Tibor, a
Terméktanács elnöke egyebek mellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerepét méltatta, elmondta, ebben az
évben a Hivatal sokat tett a tejágazat helyzetének javításáért.
Ismertette, jelentôs együttmûködés alakult ki a hivatallal,
amely sokat segít az élelmiszer-hamisítás ellenôrzésében, ami
jelentôsen hozzájárul a hazai tejágazat megmentéséhez.
z A szakmaközi szervezet elnöke elmondta: 2014-ben a tejfogyasztás évi 156,7 kilogramm volt, ami növekedést jelent az
elôzô évhez képest, ám még mindig elmarad a 2005-ös kiemelkedô évtôl, amikor ez az érték 166,8 kilogramm volt.

z A Terméktanács további – a fentiekkel azonos programokat
kínáló – regionális rendezvényeket szervezett június elsô hetében Szegeden, Szekszárdon, illetve Debrecenben, általános iskolások bevonásával.
z A Terméktanács Közösségi Marketing Alapja szintén támogatta a 2016. június elsô napján Kaposváron, a Kossuth téren tartott Tej Világnapi rendezvényt, melyen színes mûsorokkal várták
az iskolásokat és az óvodásokat. A gyerekek simogathattak bocit, megnézhették, hogyan kell fejni, közös táncot tanultak és mutattak be, utána pedig megkoronázták Somogy Tejhercegnôjét is. Az eseményen résztvevô több
mint 500 gyermek mindezt a magyar tejágazat közösségi márkáját, a tejszív logót
viselô egyenpólókban tette.
2 TEJ TERMÉKTANÁCS
Fotó: Tej Terméktanács
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Magyartarka tehenészet Bonyhádon
Bonyhád Tolna megye negyedik legnagyobb népességû
települése, lakóinak száma a hozzá tartozó községekkel
együtt 14 000 fô. A város a Szekszárdot Péccsel összekötô
útvonalon fekszik, a 6-os fôútról lehet megközelíteni.

A

XIX. század derekán, amikor a
Völgységi járás központjaként
tartották számon Bonyhádot, a
német nemzetiségû lakosok száma meghaladta a terület összlakosságának
85%-át. Két évszázadon át a város meghatározóan német és zsidó jellegû volt.
A második világháború tragikus eseményeket hozott számukra. 1944 júliusában Bonyhád két zsidó gettójából 1344
személyt deportáltak Auschwitzba, közülük alig néhányan tértek vissza. 1945 januárjában 1866 német nemzetiségû lakost vittek „málenkíj robot”-ra. A háború
vége sem hozott megnyugvást. Az akkori
kormány a cseh (Benes) és a szövetséges hatalmak nyomására a németek jelentôs részének minden vagyonát elkobozta, ôket pedig elûzte szülôföldjükrôl.
Három lépcsôben a völgységi németek
csaknem felét, 13 299 fôt telepítettek ki
Németországba. A megüresedett sváb
házakba Erdélybôl jövô székelyeket, illetve felvidéki magyarokat telepítettek.
A város nemzetiségi összetétele ma is
sokszínû: magyarok, németek (1150 fô),
székelyek, romák (160 fô) és felvidékiek
élnek a településen.
z Bonyhádon országos hírû üzemek alakultak ki, így a cipôgyár, a zománcedénygyár és a késgyár. Leginkább ismertté
azonban szarvasmarha-tenyészete vált,
a bonyhádi pirostarka tájfajtáé.
z Bonyhádon a Pannónia Zrt. központi épületében Bertalan Barna állattenyésztési ágazatvezetô tájékoztatott
a magyartarka fajta kialakulásának
körülményeirôl és jelenérôl.
z Bonyhádon nagy hagyománya van a
magyartarka tenyésztésének. Ennek a
fajtának a megléte 250 éves múltra tekint vissza. Mária Terézia uralkodó a török hódoltság után elnéptelenedett Tolna
megyei falvakba sváb, szász és bajor telepeseket telepített a lakosság pótlására. Az állomány alapjait kisebb arányban
a telepesek által behozott, nagyobb
arányban a helyi állomány képezte, de
igazán jellegzetes fajtajelleget a svájci

Bertalan Barna állattenyésztési
ágazatvezetô
import szimentáli bikák adtak a fajtának.
A bonyhádi pirostarka tájfajtát Ferenc József császár az 1896-os ezredéves bécsi
állatkiállításon arany medál kitüntetésbe
részesítette. Ezek után minden kétséget
kizáróan egy egységes tájfajtáról beszélhetünk a magyartarka fajtán belül.
z A magyartarka fontos szerepet töltött
be a modern hazai tejgazdaság kialakulásában. Tenyésztésük során alakultak ki
a mai tenyésztôszervezetek elôdei, elindult a törzskönyvezés, megkezdôdött a
küllemi bírálat és a tenyészbikák célirányos felhasználása. A II. világháború
megtizedelte az állományt, de a szövetkezeti idôben jelentôsen növekedett az
állomány létszáma, amely folyamat az
1970-es évekig tartott. Az ország meghatározó szarvasmarha fajtájának, a magyartarkának a fejlôdési lendületét az
1972-ben elindult fajtaátalakító keresztezés törte meg.
z A kormányrendelet alapján elindított
nagyszabású fajtaátalakítási kampány ellenére itt, Bonyhádon kitartottak a magyartarka mellett, amelynek tenyésztése
napjainkban is töretlenül folytatódik.
z Ma már nem beszélhetünk tájfajtákról,
hanem csak egységes magyartarka állományról. Ezen belül két típust különböztetünk meg, a hús- és a tej-típust. A Magyartarka Tenyésztôk Egyesülete által
meghatározott tenyésztési program keretében – szigorú termelés-ellenôrzés, iva-

dék-vizsgálat és céltudatos apaállathasználat mellett – folyamatosan fejlôdik, igazodik a magyar populáció a kor
követelményeihez. A genetikai alapot a
Magyarországon tenyésztett állomány
adja; csak minimális mennyiségû, mindössze 3%-os nagyságrendû külföldi eredetû szaporítóanyag érkezett Németországból, Svájcból és Ausztriából. Cél a
kettôs fajta jelleg megôrzése mellett
a tejtermelési mutatók javítása. A hústípus területén is jó eredménnyel használható az a fajta, amely az itteni körülmények hatása alatt alakult ki, a többi
hústermelô fajtához képest a borjúnevelô képessége kiemelkedôen jó, de a tömeggyarapodás területén is megállja a
helyét, emellett a hús gasztronómiai
értéke, a márványozottság miatt kiváló.
Az elmúlt idôszakban a tejtermelés mennyisége jelentôsen javult. Javítani kell
még a lábak, a fejhetôség és a tôgyfüggesztés tulajdonságait, és növelni kell a
hasznos élettartamot.
z Bonyhádon a Pannónia Állattenyésztô
Kft-nél található az országban a legnagyobb létszámú, kettôs hasznosítású
magyartarka tejelô tehenészet, amely
Európában is az egyik legnagyobb állomány méret. A 800 egyedet számláló tehén állomány és szaporulata összesen
2100 db. állatot jelent, melyek két telepen kerültek elhelyezésre, egyiken a tejelô állomány, másikon a növendék állomány található.
z A cégcsoport a Pannónia Zrt-bôl szétválással alakult 2013-ban. A könnyebb
átláthatóság és követhetôség miatt a tevékenységek végzése alapján különítették el és hozták létre az Állattenyésztô
KFT-t és a Halászati KFT-t. Az állattenyésztô KFT-hez tartozik egy a tehenészetben képzôdött trágya felhasználására épített biogázüzem is. A Pannónia Zrt
tulajdonában lévô gépparkkal szolgáltatást nyújt a KFT-ték részére, biztosítja a
földek mûvelését a növénytermesztés
gépi munkálatait.
z Mivel magyarázható a bonyhádiak
ragaszkodása a magyartarkához?
z Azon túlmenôen, hogy van egy érzelmi
kötôdésünk, kötelességünknek is tartjuk
a történelmi hagyomány folytatását. Tisztában vagyunk vele, hogy a magyartarka
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fajtájú tehén a nagy létszámú telepeken,
korszerû intenzív körülmények között tartott holstein fríznek nem lehet a vetélytársa a tejtermelés területén. A kettôs
hasznosítású fajtajelleg, a hús és a tejtermelés együttese más dimenziót ad
ennek a fajtának. Az tapasztalható, hogy
a húsmarha támogatása révén a húshasznú magyartarka állomány létszáma
növekszik, a tejhasznosítású fajta növekedéséhez azonban az alacsony tejárak
most nem kedveznek.
z Azért ideális fajta a kettôs hasznosítású magyartarka, mert könnyebben, rugalmasabban lehet vele követni a piaci
igényeket, ezáltal kisebb a kiszolgáltatottság az értékesítés területén. Az alacsony tejárak idôszakában, ami most is
sújtja az ágazatot, a vágóállatként való
értékesítés enyhíteni tudja a tej értékesítése terén elszenvedett veszteséget.
A vágóállat értékesítésének jobb feltételei, különös tekintettel a török piac igényeire, most mindenképpen kedvezôbb
pozícióba hozzák a magyartarkát a holsteinnel szemben. A tej drasztikus árcsökkenése természetesen minket is kritikusan érint, de talán az arányok kicsit kedvezôbbek. Az értékesítést a kéknyelv betegség idônkénti elôfordulása hátráltatja.
Megelôzés céljából a török fél a kéknyelv
betegséget terjesztô szúnyogok aktív idôszakának idejére (a nyári hónapokban)
leállítja a marhák kivitelét. Novembertôl
április közepéig tart az a piaci idôszak,
amikor ennek a betegségnek nincs korlátozó hatása a folyamatra. A török fél
tenyészállatokat is vásárol tôlünk, mivel
az ottani szélsôséges idôjárásnak és az
extenzív tartási körülményeknek ez a fajta jobban megfelel, mint a specializált
fajták.
z A tenyészállat értékesítése tekintetében biztos és egyre inkább növekvô piac
a hazai piac. A kis és közepes gazdaságok számára, amelyek nem tudják biztosítani a holstein fríz fajta által megkövetelt tartási és takarmányozási feltételeket, a magyartarkafajta jobb alternatíva.
A jelenlegi nagy genetikai értéket képviselô állomány „ötös mentes”, vagyis az
IBR, BVD, TBC, LEUKÓZIS, BRUCELLÓZIS betegségektôl mentes. Természetesen hosszú távon nekünk is fontos, hogy
a tejtermeléssel a kívánt bevételt elérjük,
mert a tejtermelés területén elszenvedett veszteség hatását ugyan tudjuk
csökkenteni, de teljes mértékben kivédeni nem. Az alacsony tejáraknál is

ugyanazok a tartási, takarmányozási kiadások, mint egy magasabb tejár esetében, így ezeket a költséget nem tudjuk
csökkenteni. Ebben a mostani kritikus
idôszakban nem csökkentettük, de nem
is növeltük az állatlétszámot.
z A tenyésztési, tartási körülményekben milyen jellegû beruházások valósultak meg, mikor alakult ki a mostani üzemméret?
z Két fontos fejlesztési idôszakunk volt.
Az egyik a 2002-es évhez kötôdik, amikor a régi típusú istállókat korszerûsítettük, szabaddá tettük az oldalfalakat,
mélyalmos szabadtartást vezettünk be,
és felépült a fejôházunk. Az üzemméret a
2008-2009-es években az akkor két,
egyenként 334 férôhelyes új istálló megépítésével és a meglévô istállók átalakításával jött létre, aminek az eredményeként egy 800 férôhelyes telepet alakítottunk ki. Az új istállókat komplett DeLaval
belsô technológiával szereltük fel: pihenôboxok matracokkal, mûanyag szügytámaszokkal, istállónként 8 db rozsdamentes, nyílt vizû itatóval és vízmelegítôkkel.
A megfelelô szellôzésrôl istállónként 36
db ventilátor, valamint az önmûködô vezérlésû függöny gondoskodik, amely egyidejûleg az állatok nap elleni védelmét is
biztosítja. A trágya eltávolítása drótköteles trágyakihúzóval történik. A tehénistállók mellett épült még két új borjúnevelô
istálló is, ahol 300 borjút tudunk korszerû feltételek között elhelyezni. Az istállók
korszerûsítésével egy idôben megépült a
biogáz üzemünk is.

Jenbacher típusú bioerômû

z Miként lett része a fejlesztésnek a
biogáz üzem?
z A társaságot az a cél vezérelte, hogy a
telepi rekonstrukcióval egyetemben valósuljon meg a telepen keletkezô hígtrágya
kezelése is. Így jött képbe a bioerômû ötlete, amely hasznosítani tudja a hígtrágyát. A biogáz üzem közvetlenül a telep
mellett van, a hígtrágyát szivattyúkkal
juttatjuk ide. További alapanyaga még az
erômûnek az almos trágya és a silókukorica, amely a telepen rendelkezésre áll.
A közel egymilliárd forintból felépült erômû Jenbacher típusú, napi 12 megawatt
áramot termel, amelyet az áramszolgáltató veszi meg. A keletkezô hôenergiának csak kisebb hányada kerül felhasználásra; a fermentorok, a fejôház és
az irodák fûtésére, valamint a melegvíz
biztosítására használjuk a tehenészeti
telephelyen. A bioerômûbôl kikerült
masszát szeparálják, a folyékony anyag
speciális locsoló kocsival kerül ki a földekre, a szilárd tartalom pedig a szerves
trágyával együtt kerül feldolgozásra. Ez
folyamatos üzemeltetéssel 4 fô számára
biztosít munkalehetôséget.
z A borjak takarmányozása, gondozása területén milyen sajátosságok
vannak a magyartarka esetében?
z Mivel a bevétel több mint 1/3 része a
magyartarkánál a hizlalt marhaként történô értékesítésbôl származik, így a bikaborjak is fontosak, mert nagy értéket
képviselnek. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megelôzésre, ellés elôtt kétszer
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védôoltásozzuk a teheneket az Escherichia coli baktérium okozta fertôzô hasmenésbetegség és a rota vírus ellen. Ennek segítségével nagy eséllyel tudjuk
azok kialakulását megelôzni. Borjúhasmenés elôfordul még emberi mulasztás
okán is, amikor nem kellô hômérsékletû
tej itatása történik.
z A staphylococcus aureus tôgygyulladás
elleni védekezésre kidolgozott programunk szerint minden ellés után laborba
küldjük a frissen ellett állat tejébôl vett
mintát. Amelyik tehén baktérium-ürítônek bizonyul, annak a tejét üszôborjú
nem kaphatja, mert baktériumai túlélnek, és két évvel késôbb nagy arányban
fertôzött tôggyel ellenek be. Szerencsére
minimális a fertôzöttség, éves szinten
4-5 egyed mutat pozitivitást a teszteken,
de célunk a teljes mentesítés. Az éves
átlagos szomatikus sejtszám az ÁTK KFT.
befejései alapján 242 ezer.
z Háromévente felüti a fejét a para influenza, amely a tüdôszövetek nagymérvû
károsodását idézi elô. Ez az így károsodott borjaknak a késôbbi laktációs teljesítményére is negatív hatással van, mivel
a sérült tüdô csökkentett oxigénellátást
tesz lehetôvé.
z A borjak teljes tejet (föcstej) kapnak
természetes úton, szopással, mert egy
napon keresztül az anyjuknál hagyjuk
ôket. Ezt követôen egyedi borjúketrecbe
kerülnek, és itt vannak 60 napos korukig. A hosszabb idejû elkülönült tartást
az állatvédelmi elôírások tiltják. Az
egyedi elhelyezés steril körülményeket
teremt, nem fertôzôdhetnek meg egymástól. Itt elôször az elletôben fejt közös te jet kap ják, majd 50-50%-os
összetételben tejpótlót és tejet kapnak
a borjak 60 napon át. Az említett akadályok mellett is 4% körül tudjuk tartani a borjú elhullását.
z A magyartarka borjak egyik sajátossága, hogy nem igazán lehet ôket a vödörbôl való itatásra átszoktatni – erre több
kísérlet is történt és kudarccal végzôdött
–, így továbbra is cumiból itatjuk ôket. Ez
több idôt, többletráfordítást eredményez,
de csak így mûködik. Az itatás idôszakában folyamatosan a borjak rendelkezésére ál egy granulált borjú starter és friss
ivóvíz. Az a cél, hogy a borjak minél
elôbb átálljanak a szilárd takarmányok
emésztésére, ehhez pedig kiváló bendômûködés szükséges. Két hónap után az
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egyik legnagyobb stressz a tejtôl való elválasztás jön el a borjú életében. Az átállás alatt ugyanazt a tápot kapják, mint az
itatási idôszakban, mellette meg szénát
is. Az átállási durván 3 hét, ezt követôen
TMR a takarmányuk.
z A bikákat 2-300 kg-os súlyra hizlaljuk,
utána értékesítjük ôket. A vemhes üszôk
értékesítése a kéknyelv betegség miatt
hullámzó teljesítményt mutat. Az idônként keletkezô többletet nagyobb arányú
selejtezéssel, illetve a belföldi értékesítés növelésével vezetjük le.
z Mit gondol, hogyan oldódhat meg a
tej alacsony felvásárlási ára miatt kialakult válság a tejpiacon?
z Az alacsony tejárak miatt az unióban a
tejtermelô gazdaságok úgy próbálják
megoldani a problémát, hogy elôre menekülnek, vagyis növelik a tehénlétszámot, hogy gazdaságosabb legyen a termelés. Míg korábban a kvóta-idôszakban ezeknek az országoknak a termelôit
büntették a mennyiségi határ átlépésekor, most a pluszban értékesített tejért
bírság helyett pénzt kapnak. A hagyományosan nagy tejtermelô országokban
a kedvezôbb földrajzi elhelyezkedés miatt nagy mennyiségû fûféle terem, így
olcsóbban tudnak tejet elôállítani, mint
a kukoricára alapozott takarmányozást
alkalmazó országok. A legeltetés és szenázs-készítés természetes takarmányozási forrást biztosít, hisz a tehén alapvetôen legeltetésre, füvek fogyasztására
teremtett állat. A természetes tartás, a
mozgás lehetôvé teszi a hosszabb élettartamot, ilyen körülmények között a te-

hén genetikai potenciálja jobban kiteljesedik. Mindenképpen el kell mondani,
hogy a kereskedôk profitéhsége is fokozza a problémát. Amennyiben egy kis
önmérsékletet tanúsítanának, és hagynának a termelôknek is valamit, az mindenképpen javítana a túlélési esélyeken. A magyar tejtermelés életben tartása szerintem stratégiai kérdés. Az export-feltételek javulása, az orosz embargó megszûnése, a kínai export növekedése biztosan enyhítene a helyzeten.
Összességében elmondható, hogy a
nyugati nagy tejtermelô országok olcsóbban képesek a tejet termelni, ennek ellenére a piacok rendezôdésével
növekedni fog majd a tej átvételi ára, és
megszûnik majd az ágazat mélyrepülése. Addig is a meglévô tartalékainkat
használjuk fel, hogy túléljük ezt az idôszakot. Reméljük, hogy a török piacon
elhárulnak az értékesítési akadályok, a
napokban várható az új export-megállapodás a két ország között. Nálunk a
selejtezésbôl adódó veszteség nem
olyan mértékû, mint egy holstein tehenészetnél, mert hizlalás után jó áron
tudjuk értékesíteni a tehenet. Számítunk arra, hogy a magyar piacon a családi gazdaságok részére is növelni tudjuk
a vemhes üszô értékesítését.
z A takarmányozási feltételek tekintetében milyen változások történtek?
z A tejtermelés költségeinek csökkentésében meghatározó tényezô a jó minôségû tömegtakarmány. Ebben az esetben kevesebb fehérjetakarmányra van
szükség, javítani lehet a tömegtakarmánynak és az abraknak az arányát, va-

A borjakat egy napon keresztül az anyjuknál hagyják
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lamint kevesebb lesz az állategészségügyi probléma, és csökkenek kiesések.
z A földpályázati rendszerben bevezetett
pontozásos rendszer következtében az
általunk megszerezhetô, bérelhetô földek területe évrôl évre csökken. Gazdaságunknak csak az alacsonyabb aranykorona értékû és a vadkárok által sújtott
termôterületek maradnak, amelyeken kisebb termésátlag érhetô el.
z Silókukoricát 650 hektáron termesztünk, ez a tehenek és a bioerômû szükségletét is biztosítja. Lucernát 250 hektáron termelünk, amelybôl szénát, illetve
szenázst készítünk. A vetett fûterület
nagysága 110 hektár, innen lesz a széna. A saját termelés mellett még vásárolunk is fôszénát a közeli gazdáktól.
A 300 hektáron termesztett rozsból pedig szenázs készül. A tömegtakarmány
kiegészül a sörtörköllyel. Termelünk még
búzát, kukoricát és napraforgót is.
z Az állomány a tejtermelés területén
milyen teljesítményt mutatott fel?
Van eltérés a két fajtánál a tartástechnológiájában?
z A holstein frizre kialakított technológia
minden tekintetben megfelel a magyartarkának. Magas tejárak esetén a holstein fríz fajta elônyben van a magyartarkával szemben. Ugyanannyi idô alatt a
több tej termelése nagyobb bevételt
eredményez. A tartási körülmények
mindkét fajta esetében azonosak. A magyartarka nem önzsaroló fajta, kevésbé
hajlamos azokra a megbetegedésekre,
amelyek a holstein állományokban a
legtöbb veszteséget okozzák. Gondolok
itt a nem kielégítô takarmányozásból
adódó anyagforgalmi és lábvég problémákra. A takarmányozási és állategészségügyi költségek valamivel magasabbak a holstein fríz esetében. Az elôzô évben 7430 kg volt az állományunk laktációs termelése, ezzel szemben egy holstein fríz állomány 11-13 000 kg-os teljesítményre képes. A két fajta közötti átlagos laktációs termelés 3 000 kg,
amely igen jelentôs különbséget mutat.
A tej 3,51 %-os fehérje tartalommal és
4,16 %-os zsírtartalommal rendelkezik.
Az idei évben biztosra lehet venni, hogy
veszteségesek leszünk, mert a magyartarkánál az 1 kg tejet nem lehet 95 Ft
alatt elôállítani, veszteségünk minden liter tejen 25-30 Ft között van. Jelenleg a
szabad piacon értékesítjük a tejet, egy

DeLaval technológiával felszerelt istálló
szlovák tejkereskedô cég vásárolja meg,
és rajta keresztül az olasz piacra jut az
itt termelt tej.
z Ezt a jelentôs különbséget a húshasznosítás révén nem lehet kiegyenlíteni,
még akkor sem, ha a hizlalt marhaként
vagy tenyészállatként történô értékesítésbôl az árbevételünknek 30-35%-a
képzôdik. Két ellés között eltelt idôszak
385 nap, termékenyítési indexünk 2,18.
Azt lehet tapasztalni, hogy ahogyan nô a
tehén teljesítménye, úgy hasonló „mellékhatások” jelentkeznek ennél a fajtánál is, mint a holstein esetében.
Az üszôket átlag 17 hónaposan, minimum 400 kg testsúllyal vesszük tenyésztésbe, az elsô ellés 27 hónaposan következik be.
z A tejtermelés mellett ter vezik-e,
hogy feldolgozzák, és úgy értékesítik
a terméket?
z A feldolgozás kérdését cégünkben
már régóta latolgatjuk. A biogáz üzem
építése kapcsán merült fel az elképzelés, hogy a keletkezô hôt ily módon
hasznosítani lehetne. A jelenlegi helyzet
nem teszi azt lehetôvé, hogy egy ilyen
nagy beruházást önállóan tetô alá hozzunk. Amennyi ben tár sul ni tud nánk
más cégekkel, egy közös beruházás
esetleg megvalósítható lenne. Ebben az
estben prémium terméket kellene gyártani, mert annak könnyebb lenne piacot
találni. Ilyen elképzelés már fölvetôdött
korábban, voltak is tárgyalások a témá-

ban, de ennél több ezen a téren nem
történt. Az általunk termelt évi 5 millió
kg tej nem olyan nagy mennyiség, mellyel el lehetne látni egy nagyobb üzletláncot. Ehhez mi kicsik vagyunk. Vannak ugyan ezen a környéken is termelôi
csoportosulások, köztük tejszövetkezetek is, mi azonban ezeknek nem vagyunk a tagja. Egy ilyen mérvû összefogást felülrôl kellene irányítani.
z Van megfelelô létszámú alkalmazottjuk?
z A tehenészetben 31 fô dogozik. Két
mûszakvezetô és egy informatikus segít
engem a telep vezetésében. Nagy gondot fordítunk a fejés 6-7 órás idôtartamú
lebonyolítására, két mûszakban tudjuk
megoldani. Van egy nagy gyakorlattal
rendelkezô állandó létszámunk, akik jól
teljesítenek. Új munkaerôt nehéz találni,
mert a fiatalok a kisebb kötöttséggel járó, nagyobb fizetést biztosító állásokat
keresik, de mi is jó fizetést, sôt kafetériát is tudunk biztosítani a számukra.
z Minden év augusztusában kerül sor a
Tarka Marhafesztivál megtartására, amit
a város rendez, mi pedig szponzorként
segítjük a rendezvényt.
z A Tej Terméktanácsnak az egyesületen
keresztül vagyunk a tagjai, segítjük a terméktanácsot a rendezvények, demonstrációk megtartásában.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A juh és kecsketej termelés
elmúlt 20 éve Magyarországon
A Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági
Közhasznú Egyesület megalapításának 20.
évfordulóján az Alföldi Állattenyésztési és
Gazdanapokra idôzítve tanácskozásra került
sor 2016. május 20-án, Hódmezôvásárhelyen. A tanácskozás célja a kiskérôdzô
tejágazat helyének, szerepének értékelése
és a támogatottság áttekintése volt.

A

tanácskozást Dr.Kukovics Sándor, a Juh Terméktanács ügyvezetô igazgatója, a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú
Egyesület elnöke vezette. A hozzászólásokból kitûnt,
hogy az egyesület és annak elnöke jelentôs elôrelépést ért el a kiskérôdzô ágazat támogatottságának
területén. Dr. Kukovics Sándort az Európai Farmerek
Szövetsége (COPA) „Juh- és Kecskehús” munkacsoportja a tavalyi évben kétéves idôtartamra alelnökének választotta.
z A tanácskozás során az ágazat helyzetét értékelô és
jövôbeni fejlesztési feladatait formáló célzattal számos hozzászólás hangzott el, melybôl a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tesszük közzé.

hatók az uniós agrárpolitikában. Megítélése szerint nem viszi elôre
a közös gondolkodást az, hogy az unió agrárpolitikája az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon csak a támogatásokra épült. Ennek
az lett a következménye, hogy már szinte nincs olyan agrárrendezvény, melynek legalább 3/4 részét ne a támogatás körüli polémia
töltené ki. Ez részben jó dolog, mert lehet örülni az 1300 milliárd
forintnak, amelyre a gazdák pályázhatnak. Olyan szempontból viszont nem jó dolog, hogy másról sem szól napjainkban az agrárpolitika, mint a támogatásról. Nagy valószínûséggel arra lehet számítani, hogy az unió mostani támogatási rendszere 2020-ig tart, ez
azt jelenti, hogy a magyar mezôgazdaságnak ez az utolsó esélye,
hogy a folyósított támogatásokból megvalósítsa a
termelés színvonalának korszerûsítését, hogy felzárkózzon versenyképesség tekintetében a fejlett
országok szintjére.

Dr. Kukovics Sándor
a tanácskozás vezetôje

z Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke azt emelte ki, hogy az egyesületnek jelentôs érdeme, hogy megalkotta a juh- és kecskeágazat stratégiai fejlesztési
programját, és a mostani ciklusra sikerült a juhágazat számára az
eddigi legnagyobb támogatást kiharcolnia. Annak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy a jövô nagy kihívásainak az ágazat a szövetkezeti összefogás segítségével tud megfelelni.

z Azt még senki nem tudja, hogy utána milyen közös agrárpolitika lesz, hogy 2020-tól hogyan alakul a támogatások rendszere. A közös agrárpolitika a közös költségvetésen nyugszik. Az unió fejlettebb országai csökkenteni szeretnék a befizetések
mértékét, ha ez nem megy, inkább kiválnak a szervezetbôl. Az angol kiválásnak is ez volt az oka. Lényeg az, hogy amit eddig az uniós költségvetésbôl
az agrártámogatásokra használhattak fel, az a jövôben, 2020-tól jóval kisebb részarányú lesz.

z Másik jelentôs változás, hogy nem akarják, az általuk történt befizetéseket az agrártámogatásokra
fordítani. A közös költségvetésbôl a nagyobb hányadot az egyéb nehézséget okozó problémák (mint például a migránskérdés) rendezésére tervezik felhasználni. Erre már van is példa, Svédországban
megkurtították az agrártámogatásra szánt pénzt, és annak egy részét a migránspolitika kezelésére használják fel.

z A szabadkereskedelmi megállapodások ügyében folytatott tárgyalások azt vetítik elôre, hogy az USA-val történô megállapodás megkötéséhez még évekre elhúzódó egyeztetések várhatók. A Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) kötendô egyezmény megkötése jelenthet most nagyobb veszélyt, mert a pampákról behozandó sertés- és marhahús, illetve tejtermék alacsony árai
– amelyek az uniós környezetvédelmi elôírásoknak
és minôségi követelményeknek nem felelnek meg
– végzetes hatással lehetnek az európai mezôgazdaságra.
A folyamatok úgy alakulhatnak, hogy a befizetések
mértékének fokozatos csökkentése, illetve a mind
nagyobb pénzösszeget felemésztô migráns problémák kezelése miatt az uniós mezôgazdasági támogatások nagyságrendekkel csökkennek. Ebbôl
pedig az következik, hogy a versenyképesség megtartásához, illetve növeléséhez szükséges fejlesztéseket egyre inkább nemzeti alapból kell fedezni.
Mivel a fejlettebb országok nagyobb összeget tudKiss Miklós Zsolt
nak erre a célra mozgósítani, így a fejlettségbeli
államtitkár
különbség ismét nôni fog.

z Bátor Árpád, a Juh Terméktanács elnöke annak a kívánalmának
adott hangot, hogy a gazdálkodás kiszámíthatóságának érdekében
az ágazati fejlesztési program legyen hosszú távú, kormányokon átívelô. Nehezményezte, hogy az ágazat szereplôi közül számosan a
tavaly meghirdetett környezetgazdálkodási pályázatokon sok esetben alulmaradtak más ágazat szereplôivel szemben, annak ellenére is, hogy jelentôs számú
állatállománnyal rendelkeztek. Reményét fejezte ki
arra vonatkozóan, hogy az érintettek a program módosításával a késôbbik során kárpótolva lesznek.
z Hajduk Péter, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztô
Szövetség ügyvezetô igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazatnak a kitörési pontja a juh- és
kecsketej-termelés növelése lehetne, mivel uniós
szinten és világviszonylatban is nagy hiány van ezekbôl. Sajnálatos módon mi sem termelünk annyit,
hogy a belsô szükségletet fedezzük, jelentôs mennyiségû behozatalra szorulunk.

z Kiss Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelôs államtitkár a COPA-COGECA (Európai Farmerek Szövetsége – Mezôgazdasági Szövetkezetek Általános Szövetsége) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, arról szólt, hogy milyen változások vár-

z A magyar mezôgazdaság most válaszút elôtt áll. Amennyiben továbbra is rövidlátó módon az alapanyag-termelésre és az állatlétszám növelésére összpontosít, és nem fejleszti, a feldolgozó képes-
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ségét, akkor lemarad a fejlôdésben. Szükséges változtatni a szemléleten, hogy ne az alapanyag- termelésen legyen a fô hangsúly,
hanem a termékek mind nagyobb része kerüljön feldolgozására.
z Az ágazat esetében ez regionális vagy helyi hús- vagy tejfeldolgozó létesítését jelenti. Erre a célra 151 milliárd forint áll rendelkezésre. A kiírt pályázatokra beérkezett ugyan 131 milliárd értékben jelentkezés, de azt biztosan lehet állítani, hogy ebbôl több tízmilliárd
értékû pályázó ki fog esni, mert többen – helytelenül értelmezve a
kiírást – nem mezôgazdasági feldolgozót, hanem más ipari jellegû
beruházást szeretnének létesíteni, melyre ez a forrás nem használható fel. Ez a pályázati forrás most is nyitott, még lehet élni a felkínált pályázati lehetôséggel. A szakmai szervezeteknek segíteni
kell a gazdákat, hogy a megtermelt alapanyagot feldolgozva juttassák el a piac szereplôihez. Óriási a lehetôségük és a felelôsségük
ezen a téren.
z A feldolgozás fejlesztésére a kiskérôdzô ágazatban erre a célra
4 milliárd forintot különítenek el, amely csak az ágazatban tervezett
fejlesztési beruházásokra fordítható.
z A versenyhelyzet növelése az összefogás erôsítése nélkül nem
képzelhetô el, nincs más út, mint az európai mintájú szövetkezés,
„csak ebben van a jövô.” A termelôi csoportok, szövetkezetek alakítására az integrációra 26 milliárd forintot biztosít a kormányzat.
A szakmai szervezetek ezen a téren is sokat tehetnek a szemléletformálásban, hogy a gazdák belássák az együttmûködésben
rejlô elônyöket.
z A nyugati országokban a gazdák a termelésen és feldolgozáson
kívül nagy jelentôséget tulajdonítanak saját tevékenységük bemutatásának. Az érdeklôdôk számára bemutatóhelyeket, állatsimogatókat alakítanak ki, szálláslehetôségeket biztosítanak a gazdaságot
meglátogató vendégek számára. Erre a lehetôségre nálunk is jó
lenne a gazdák figyelmét ráirányítani. A nyár folyamán várható,
hogy ebbôl a célból mintegy 50 milliárd pályázati forrás jön létre.
z Való igaz, hogy voltak számosan a kiskérôdzôk tartásával, tenyésztésével foglalkozó gazdák közül, akik a korábbi idôszakban a
rendelkezésre álló agrár-környezetvédelmi keret pályázati pénzeinek
megszerzésében a más ágazathoz tartozó gazdálkodókkal szemben
hátrányba kerültek. Az elszenvedett hátrányok ellensúlyozására írják ki az AKG II. pályázati programot 25 milliárd forintos keretösszeggel.
z Madarász István, a Földmûvelôdésügyi Minisztérium osztályvezetôje a kiskérôdzô ágazatnak az agráriumban betöltött szerepérôl beszélt. Úgy értékelte, hogy a kiskérôdzô ágazat kiemelkedik
az összes többi ágazat közül abban az értelemben, hogy szerény
ugyan a jövedelemtermelô képessége, de a bevétel mellett igen
jelentôs a környezetre és a helyi társadalomra kifejtett hatása.
A mindenkori agrárpolitika – ezen az uniós agrárpolitikát is lehet
érteni – tisztában van ezzel, ezért támogatja az ágazatot. A mezôgazdaság kibocsájtása az elmúlt évek tekintetében folyamatos
növekedést mutat. Minden kormányzati szándék ellenére a mezôgazdaságon belül megmaradt a növénytermesztés túlsúlya, ez továbbra is 60%. A mezôgazdaság teljesítményéhez a kiskérôdzô
ágazat nagyon szerényen, mindössze 1%-os mértékben járul hozzá. Uniós szinten az élô juh kibocsájtásában élenjáró országok
Anglia, Franciaország, Spanyolország, és Görögország. Magyarország részesedése 1-1,5% között van. A belföldi fogyasztás csekély voltából az következik, hogy élô juh kivitele tekintetében
8,8%-os a részesedésünk, amely a könnyû bárányok évente három alkalomhoz köthetôen (húsvét, augusztus, karácsony) Olaszországba történô kivitelét jelenti, átlag 800 Ft/kg átvételi áron.
Az elôzô évben a kiskérôdzô ágazat kibocsájtása 21. mrd forint,
az elôzô 5 év alatt átlagosan 5%-os emelkedést mutat. Az ágazat
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társadalmi hasznosságát az adja, hogy a többi ágazathoz képest
kétszer, háromszor több az élôerô felhasználása. Az anyajuhok
száma tekintetében mérsékelt növekedésrôl beszélhetünk, ez
összefüggésben van az elôzô években megnövelt támogatással,
amely a 2014-es évhez képest 32%-kal nôtt. Az ágazatra jellemzô, hogy kisméretû családi gazdaságok a szereplôi, elvétve találhatunk ezen a területen nagy gazdaságokat. A statisztika szerint
526 juhtartó társas gazdálkodó van, az egyéni gazdálkodók száma pedig 25 ezer fô. Az árbevétel 90%-át alkotja az élô állat értékesítésébôl származó bevétel, és mindössze 10% származik a
tej, gyapjú, illetve trágya értékesítésébôl.
z Az elôadó arra hivatkozott, hogy a kecske-ágazatról kevés adat áll
a minisztériumnak rendelkezésére, ezért aztán arról nem is mondott semmit.
z Ménesi Tamásnak, a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. tanácsadójának mondandójából az kívánkozik kiemelésre, hogy a sajtgyártásunkra az alapanyag hiánya nyomja rá a bélyegét. A teljes egészében magyar tulajdonban lévô feldolgozó üzem a korszerûsítés
révén a 2010-es évekre képessé vált a hôkezelt juhtúró gyártására, amelyet a fogyasztók nagyon megkedveltek, így megnôtt a
kereslet a termék iránt. A megnövekedett kereslet okán tudták
növelni ugyan a juhtej átvételi árát, de ez nem bizonyult elég
eredményesnek, mert nem növelte meg kellôképpen a termelôi
kedvet. Ennek eredményeként olyan helyzet állt elô, hogy a korábban gyártott Merinó sajt gyártását, amely 100%-ban juhtejbôl
készült, meg kellett szüntetni (korábban évente 8-10 tonnát gyártottak). Arra kényszerülnek, hogy a külföldrôl behozott alapanyaggal egészítik ki a magyar termelôktôl átvett tejet, így tudják folytatni a Kisteleki Juhtúró gyártását. Termékük 70% juhtejet tartalmaz, és karakteres ízvilágú. Sajnálatos, hogy az országba behozott juhtúró termékekben, köztük a legismertebb szlovák Bryndzában is a juhtej részaránya az 50%-ot sem éri el, ilyen körülmények között tisztességtelen árverseny alakult ki a piacon, amely
nagymértékben sérti a magyar cég kereskedelmi érdekeit. Bizakodásra ad okot, hogy jó az együttmûködés a beszállítókkal, amelyet az eltelt 20 év alatt a tej árának idôben történô kifizetésével
sikerült megalapozni. Arra számítanak, hogy a növekvô támogatásoknak köszönhetôen a termelési kedv folyamatosan erôsödik,
így egyre több lesz az alapanyag, és ki tudják majd elégíteni a kereskedelem megnövekedett igényeit.
z A Fuchs-Tej Kft. tejtermelô tevékenységét Hazai Attila telepvezetô ismertette. Elmondta, hogy termelésük alapját 200 tehén és
500 kecske képezi. A kecskék fele Alpesi, a másik fele Szánentáli fajtájú. A kecskéket istállózott körülmények között, legeltetés
nélkül, lucernaszénán tartják, amelyet a reggeli és esti fejés alkalmával abrakoltatással (10-10 dkg tejelô táppal, amelynek
mennyisége a laktáció elôre haladtával fokozatosan nô) egészítenek ki. Törzskönyvezett Alpesi bakokat hoztak be Ausztriából, ennek segítségével a hasznos élettartamot és a tejmennyiséget tudják növelni. Kecsketejre és kecsketejtermékekre a fogyasztói
igény érezhetôen megnôtt, ezért a kecskelétszámot a duplájára,
tervezik növelni, míg a tehénlétszámot a felére fogják csökkenteni. A tehéntejet 120 Ft-os önköltségen tudják elôállítani, amelyet
aztán 140 Ft-os áron értékesítenek. Ezzel szemben a kecsketej
elôállítási költsége alacsonyabb, és jóval drágábban, 400 forint
feletti áron tudják értékesíteni boltjaikban. A bevétel nagyobbik
része a kecsketej értékesítésébôl származik, ezek után nem kérdéses, hogy a kecske tejtermelését helyezik elôtérbe. Ez az elképzelés alkotja most jövôképüket. A fôvárosban 18 elárusítóhelyük
van, és a közeli településeken még négy üzlettel rendelkeznek,
vagyis árujuk nagy részét a kereskedelmi cégek kiiktatásával, közvetlenül értékesítik. Termékeik között meghatározó a friss kecsketej és a különbözô ízesítéssel készült friss gomolya sajtok, gyúrt
sajtok, félkemény és kemény sajtok. A vásárokon, rendezvényeken történô árusítás is fontos része a kereskedelmi tevékeny-
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ségünknek. A magyar vásárokon kívül a németországi (Berlin,
Regensburg, Hannover) rendezvényeken is nagy sikerrel szerepelnek. A vásárokon való értékesítés olykor kiteszi havi bevételünk
felét is. Azt tapasztalják, hogy megnôtt a vásárlók igénye a drágább és jobb minôségû termékek iránt, ami egyértelmûen a kecsketej és az abból készült termékek iránti megnövekedett érdeklôdésben nyilvánul meg.
z A Garabonciás Kft-tôl Kocsis Pál ügyvezetô azt hangsúlyozta, hogy
a cégük értékesítési sajátossága, hogy szinte az összes kereskedelmi lánc üzleteiben ott vannak, országos szinten ismertek és kaphatók a termékeik. Termelésük és piaci részesedésük évek óta nem
változik, ami azt jelenti, hogy sikerült jól eltalálni azt a piaci rést,
amelyre a kereskedelemnek szüksége van. A termékek teljes értékû tejbôl készülnek, hagyományos eljárással, manipulatív anyagok
hozzáadása nélkül. A jövôben az érlelt (legalább féléves érlelésû)
kecskesajt elôállítását tervezik növelni, ennek érdekében az idén
egy nagy teljesítményû sajtérlelôt terveznek építeni.
z A tanácskozást követôen került sor a helyszínen az V. Magyarországi Kecske és Juh Tejtermék Versenyre, melyen az alábbi eredmények születtek:
ARANY ÉR MES TER MÉ KEK
Nagy Zsuzsa, Máty, fokhagymás kecske-sajtkrém – 87,5%
Tebike Kft., Gyôr, borkorcsolya,
rúzsflórával érlelt kecskesajt – 87,5%
Petrovszky Attila BABÓCA Kecskesajt, Békés,
citromos ordakrém eper ágyon – 87,5%
Fuchs-Tej Kft., Valkó, málnás kecske joghurt – 87,5%
Varga György, Nagykörû,
mézes-citromos kecske joghurt – 88,13%
Lipcseiné Varga Erika, Békés, Parenyica kecskesajt – 90,63%
Mircz Nárcisz, Debrecen, vörösboros kecskesajt – 95%
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EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK
Nagy László, Egerbakta, kakukkfüves félkemény juhsajt – 83,13%
Alföldi Garabonciás Kft., Izsák,
natúr érlelt félkemény kecskesajt – 83,13%
TEBIKE Kft., Gyôr, Kisalföldi juhsajt – 83,13%
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek,
Valdor juhtúró falatkák napraforgó maggal – 83,5%
Nagy László, Egerbakta,
18 hónapos natúr kemény kecskesajt – 83,75%
Lipcseiné Varga Erika, Békés, hagymás friss kecskesajt – 83,75%
Reicz Attila, Kisvásárhely, kemény natúr kecskesajt – 84,38%
Varga György, Nagykörû, sport lágy kecskesajt – 85,63%
Bárány Barnabásné, Varsány, natúr félkemény juhsajt – 86,25%
Reicz Attila, Kisvásárhely, kemény füstölt kecskesajt – 86,25%
Lipcseiné Varga Erika, Békés,
sonkás kecskesajt tekercs – 86,25%
Mircz Nárcisz, Debrecen, érlelt juhsajt – 86,25 %

BRON ZÉR MES TER MÉ KEK
Ányos István, Kisláng, natúr kecskegomolya – 80,0%
Mek-Mek Farm, Bélmegyer, friss kecskesajt – 80,5%
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek,
Kisteleki juhtúró 500 g-os – 80,5%
Fuchs-Tej Kft., Valkó, rúzsflórával érlelt kecskesajt – 80,63%
Alföldi Garabonciás Kft., Izsák, fûszeres lágy kecskesajt – 81,25%
Persistent Kft. Tejüzeme, Hídvégardó,
snidlinges juhtejorda – 81,25%
Alföldi Garabonciás Kft., Izsák,
natúr érlelt félkemény juhsajt – 81,25%
Persistent Kft. Tejüzeme, Hídvégardó, röglyukas sajt – 82,5%

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

WorldStar díjas
aszeptikus karton palack
2016 májusában Budapesten vehette át a WorldStar díjat a Tetra Pak elsô,
hûtést nem igénylô tejekhez készült aszeptikus karton palackjáért,
a Tetra Evero® Asepticért. A díjat többek között az innováció, a minôség,
a dizájn és a környezetvédelmi tulajdonságai miatt ítélték a csomagolásnak.

A

2014-ben a Nemzetközi Csomagolási Dizájn Fórumon innovációs díjjal is kitüntetett Tetra
Evero Aseptic ötvözi a kartoncsomagolás környezetvédelmi elônyeit a palack könnyen kezelhetôségével és könnyû önthetôségével. A karton palackba nemcsak hûtést nem igénylô
tejek, hanem tejhelyettesítô termékek is tölthetôk. 2011-es bemutatkozása óta világszerte több
vezetô tejipari gyártó is ezt a formát választotta terméke csomagolására többek között Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Oroszországban és Braziliában.
A Tetra Evero Aseptic karton kényelmes fogású, kupakja könnyen nyitható, emellett egyenletes, biztonságos és precíz töltést tesz lehetôvé. Egyedi D-alakja és teljes felületû márkázhatósága miatt
a csomagolás kitûnik a polcokon. A karton palack 100%-ban FSC® (Forest Stewardship Council®
– Felelôs Erdôgazdálkodás Tanácsa) tanúsított papírból készül, amely igazolja, hogy a fa alapanyag
felelôs erdôgazdálkodásból és egyéb ellenôrzött forrásból származik, A csomagolás, a többi italos
kartonhoz hasonlóan, használat után szelektíven gyûjthetô és újrahasznosítható.
2 MOLNÁR ZITA
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A szegedi tejüzemben nyolc éve gyártják az ESL tejet

A fogyasztók megkedvelték az ESL Tejet
A Sole-Mizo Zrt. két nagy múltú vállalat, a Sole
Hungária Rt. és az Új Mizo Zrt. 2006. január 3-án
bejegyzett egyesülésével jött létre és vált hazánk
piacvezetô tejfeldolgozó vállalatává. Négy üzem
tartozik hozzá, amelyek üzleti tervében 365 millió
liter alapanyag feldolgozása szerepel, ebbôl
30 millió a társaság háttérgazdaságából
származik. A vállalat igen széles termékskálával
rendelkezik, és folyamatosan nagy hangsúlyt
helyez termékeinek fejlesztésére.

A

társaság Magyarországon az elsôk között ismerte fel, hogy
szükség van egy olyan fogyasztói tej-féleség gyártására,
amely a hûtôpultokban tárolt hagyományos pasztôrözött,
valamint az akár hat hónapig is eltartható UHT tejek közötti választást
teszi lehetôvé a fogyasztók számára. Ez alapján született a döntés az
ESL technológiával gyártott tejrôl, amelynek gyártását és forgalmazását 2008 decemberében kezdték meg a szegedi tejüzemben.
z A gyártás megkezdésének nyolcadik évfordulója alkalmából kerestük fel a vállalat vezérigazgatóját, Gerbrant Redmer de Boer urat azzal, hogy
válasz kapjunk a termékfejlesztés eredményérôl.
z Mit jelent az ESL kifejezés, tettük fel az elsô
kérdésünket a vezérigazgató úrnak.

bontatlan ESL tej 12-21 napig tárolható. A tárolási hômérséklet
ideálisan 3-9 °C. Eltarthatósági szempontból a hagyományos és az
ultra-pasztôrözött tejek között foglal helyet. Az elmúlt évek forgalmazási adatai egyértelmûen jelzik, hogy a fogyasztók megkedvelték, és a forgalmazás során egyre nagyobb részesedést szakítanak
ki a friss tej kategóriájából.
z Az ESL tej kedveltségét az is mutatja, hogy amíg 2008-ban csak
a Sole-Mizo gyártotta ezt a típusú tejet, addig 2009-ben már három, mára pedig már gyakorlatilag minden nagyobb volumenû tejet
gyártó cég rendelkezik hasonló berendezéssel.
z Az elmúlt években több tudományos intézet is foglalkozott ennek
a tejkategóriának a vizsgálatával. Például a Müncheni Mûszaki Egyetem Központi Táplálkozás- és Élelmiszer Kutatási Intézete. A tudományos vizsgálataik során megállapították, hogy az ESL típusú tejek
új fogyasztói kategóriát teremtettek, mert az eltarthatósági idô növelése mellett megôrzi a tej tápértékét és érzékszervi tulajdonságait.
Ez utóbbi további elônyöket jelent a kereskedelem, illetve a fogyasztók
számára. Az ESL technológia alkalmazása révén – megítélésük szerint – a gyártott termékek nem csak „hosszabb
ideig tartósak”, hanem „hosszabb ideig frissek” is.
z Az említett Kutató Intézet megállapításai szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az ESL technológiával elôállított termékek piaci részesedése elsôsorban a hagyományos friss tejek rovására növekedett.

z Az ESL az angol „extended shelf life” kifejezés
z Végezetül, a témában illetékes Tetra Pak cég értékerövidítése. Jelentése „hosszabb ideig friss”-nek
sítési igazgatóját, Kampós Jenô urat is megkerestük.
felel meg. Attól függetlenül, hogy eltérô jelölések
Megkérdeztük, hogy az ESL termékekhez használt csoléteznek a gyakorlatban, a vásárlók gyorsan
magolóanyagok mennyiségének növekedésébôl milyen
megállapíthatják a csomagolás szembetûnô rékövetkeztetések vonhatók le. Az ESL technológia alkalGerbrant Redmer de
Boer vezérigazgató
szén, hogy friss, vagy „hosszabb ideig friss” tejmazása milyen berendezésekkel valósítható meg:
rôl, vagyis ESL tejrôl van-e szó. A további érdeklôdésünkre kifejtette, hogy a fogyasztói tejekkel szemben milyen
z Az ESL tej elôször egy hagyományosan friss tejet fogyasztó orelônyei vannak az ELS technológiával gyártott tejeknek.
szágban, az USA-ban jelent meg és gyorsan komoly piaci részesedést ért el. Miután az ESL tej élvezeti értéke nagyon hasonló a friss
tejhez, és a kereskedelmi láncok is elvárják a minél hosszabb elz A szegedi üzemben magas hômérsékleten történô hôkezeléssel áltarthatósági idôt, ezért ez a termékkategória gyorsan elterjedt az
lítják elô az ESL tejet, de ez komplex, nagy körültekintést igénylô techeurópai országokban is.
nológia. Az ESL tejhez kiváló minôségû nyerstejet kell felhasználni,
amit szinte tárolás nélkül, a tejüzembe történô beérkezés után azonnal fel kell dolgozni. A különbözô technológiai folyamatok során a legz A Tetra Pak cég különbözô típusú megoldásokat kínál az ESL tej
magasabb szintû higiéniai feltételeknek kell megfelelni, és a tej töltéfeldolgozásához és töltéséhez, csomagolásához. ESL gyártás lehetse is az ESL technológiára tervezett, magas higiéniai követelményekséges normál hômérsékletû (72 Celsius fok és 15 másodperces
hôtartás) pasztôrizálás és baktofuga szeparátor kombinációjának a
nek megfelelô töltôgépeken történik. A töltés során a hôkezelt tej a
használatával; normál hômérsékletû (72 Celsius fok és 15 másodspeciálisan kialakított töltôkamrában kerül a több lépésben fertôtleníperces hôntartás) pasztôrizálás és mikroszûrô kombinációjának a
tett csomagolóanyagba. Ezután folyamatosan biztosítani kell a hûtôhasználatával, vagy magas hômérsékletû hôkezeléssel (124-130
láncot a tárolás és a szállítás során, egészen az áruházak hûtôpultjáig. Így a friss tejben lévô értékes tápanyagok, vitaminok, és ásványi
Celcius fok és 1-4 másodperc hôntartás), amivel akár 30 napos elanyagok, valamint a magyar tej utánozhatatlan íze is megmarad.
tarthatóság is elérhetô. A hôkezelés történhet „közvetlen” vagy
Az ESL tej frissességét, a termékek kiváló minôségét a folyamatos és
„közvetett” hôközlésen alapuló pasztôr berendezéssel is.
A csomagolási rendszereket illetôen a Tetra Brik, Tetra Rex és
szigorú belsô minôségbiztosítási rendszer alkalmazása garantálja.
Tetra Top termékcsaládokhoz is tudunk ESL tej töltésére alklamas
A hagyományos friss tejjel ellentétben, a hosszabb ideig friss tej feltöltôgépet szállítani.
bontás nélkül – a nevének megfelelôen – hosszabb ideig tartható
el. Ameddig a normál hûtött tej felbontás nélkül 5-6, a hûtött fel2 DR. LENDVAY BÉLA
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Aranykoszorús
gazda a rákosi
pusztában
Dani János juhászgazdának Makó-Rákos
területén, Bogárzó tanyán van a birtoka.
A tanya Makó városától 14 km-re található,
félúton Makó és Tótkomlós között. Makó
külterületéhez tartozik, mely még 1954 és
1962 között önálló község volt, azóta folyamatosan csökken a lakossága. A gyermekek
Makó belterületére járnak iskolába, ingyenes
iskolabusz szállítja ôket a városba.

E

zen a vidéken, a makói tanyavilágban nagy hagyománya
van a juhászatnak, kezdi mondandóját a gazda. Édesapámék még harmincheten voltak falkás juhászok, (a
pusztai állattartási módnál egy tulajdonosnak saját pásztora ôrizete alatt legelôn járó nagyobb számú juhállománya pásztorát,
falkás juhásznak nevezték) utána mi már csak heten maradtunk.
z Gyermekkoromban még nagyon sok tanya volt errefelé.
A hetvenes években aztán kezdett felszámolódni az itteni tanyavilág. Én ideszülettem a tanyára, ez tanya nekem a lakhelyem a gazdálkodásom színtere, egyszóval az életem. Szüleim
tanyája is itt volt a környéken. Itt kezdtem el a juhokkal foglalkozni. Öcsémmel együtt apám mellett dolgozva sajátítottam el
a juhászmesterség gyakorlati tennivalóit. Az elméleti ismereteket Gyomaendrôdön a Bethlen Gábor szakközépiskolában szereztem meg, melyet 1976 végeztem el. Utána rövid ideig a
helyi tsz-ben dolgoztam, majd apám mellett maradva csináltam
a juhászkodást, ki nem lépett be a tsz-be, maszek juhász maradt. Az akkori hatalom nem nézte jó szemmel, hogy kilógunk
a sorból, ahol csak tudták nehezítették a helyzetünket. Kevés
volt a legelônk, töltésoldalakon, erdôszegélyeken legeltettünk,
nyájunk mérete ennek megfelelôen kis létszámú tejelô cigája
volt. Nekünk mindig tejelô cigája juhaink voltak. Ez az ôshonos
cigája juh fajtának a nagyobb tejtermelôképességû változata.

A nagy meleg ellen „kúpolással” védekeznek a juhok

Dani János juhász gazda
Tenyésztésének az a célja, hogy megôrzôdjön az eredeti genetikai tulajdonság, a szilárd szervezet, és a nagy ellenállóképesség, valamint folyamatos javuljon a tejtermelés, a szaporaság
és a báránynevelô képesség.
z Felmenôim 200 évvel, ezelôtt kezdtek el a cigájával foglalkozni. Szépapám Nagyszebenbe kezdte a juhászkodást. Az akkori
idôkben még vándorjuhászkodást folytattak, egész évben legeltettek, nagy területet bejártak, lementek egészen a Duna deltáig. Ez a mesterség a juhászkodás és a sajtkészítés tudománya apáról fiúra szállt. Össze vagyunk nôve a cigájával, melyet
elôdeink nagyon szerettek, mert a cigája nem kettôs, hanem
hármas hasznosítású fajta, húsa és teje mellett finom gyapjúja

Â
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z Az állomány pótlására, fejlesztésre minden évben 40 egyedet
meghagyunk, a szaporulat többi részét kereskedô közvetítésével Olaszországba báránykánt értékesítjük. A cigája bárány után
évente változik a kereslet, ezért jó dolog az, hogy a húshasznosítás mellett a tejtermelése és gyapjútermelés révén is, gyakorlatilag egész évben biztosít bevételi ehetôséget. A juhok nyírását is saját magunk végezzük el, most a gyapjúnak kilójáért
400 Ft-t fizet a felvásárló.

A gomolya szikkasztása
is értéket jelentett. Brassó virágzó gyapjúkereskedelmének idôszakában arra ösztönözték az erdélyi gazdákat, hogy a durva
gyapjas állományaikat lecseréljék a finomabb gyapjút termelô
cigájára. Ez az alapvetôen hegyi juh nagyon jól alkalmazkodott
az alföldi környezethez, és rövid idô alatt elterjedt. A juhászkodással foglalkozó ôseimet Trianon választotta ketté. Úgy hozta
a sors, hogy a békediktátum aláírásának idôszakában az én
rokonaim akkor éppen makói határában legeltettek, így ôk
Magyarországon maradtak, a rokonság másik része, akik akkor
Erdélyben terelték a nyájat a mai Románia területére kerültek.
z A mostani cigája tenyészetünk 170 egyedbôl áll. Minden folyamat itt bonyolódik a tanyán. Családom tagjai besegítenek a munkavégzésbe. Hat gyermekem van, négy fiú és kettô lány. Mindegyikük a saját elfoglaltsága mellett segíti a munkámat. A nagyobbak
már dolgoznak, a kisebbek még tanulnak. Feleségem boltvezetôként dolgozik, munkája mellett ô is segít nekem.

z A cigája Magyarországon, mint veszélyeztetett, ôshonos fajta
védelemre szorul. Az ôshonos juhfajták megôrzésére a Juh és
Kecsketenyésztôk Szövetsége létrehozott egy tenyésztési programot 2012-ben. Ennek részeként valósul meg Mezôhegyesen
a központi kosnevelés, mely nagy mérföldkô a fajta fenntartásának érdekében. Nekünk a zombori vagy szerb cigájánk van,
ennek a fajtának nagyobb a füle és erôteljesebb testfelépítése.
z A kifejlett cigája anyák súlya 85-90 kg, a kosoké 110-120 kg
körül van. A tejtermelése 150-200 liter/év. Báránykori súlygyarapodásunk kedvezô, 300-350 g/nap.
z A fiatalabb juhász nemzedék az intenzív tejtermelô fajtát a lacaunét részesíti elônybe, van rá példa, hogy néhányan a cigájáról átváltottak erre a fajtára és attól tartok, hogy az ôshonos cigája háttérbe fog szorulni. Az állomány csak kis része törzskönyvezett. Tenyésztési célunk az, hogy a tejelési idôszak 100-120
napra tolódjon ki. A juhok februárban ellenek, április elején megtörténik a leválasztásuk, majd november elejéig folyik a fejésük.
z A cigája az elsô laktációban 1, 6 liter tejet ad a napi három alkalommal történô fejéssel. A legnagyobb tejhozam májusban
van, majd a mennyiség folyamatosan csökken. A fejés 48 állásos fejôállásban, sajtáros fejôgéppel történik. A fejôállást mi magunk készítettük használt mobil fejôállásból. A fejôállásba kapják
a szemes abrakot, most éppen szemes kukoricát. Abrakként
használom még a szemes árpát és tritikálét is. Most szemes formában kapják, tervezem majd, hogy roppantott formában etetem majd az abrakot. A dara abraknak az hátránya, hogy föltapad a szájpadlásra, illetve a tüdôbe beszippantva szilikózist okozhat. A három alkalommal történô fejés során fél kilogramm abrakot fogyasztanak el. Jó idô esetén napközben a legelôn vannak. A legeltetés részben villanypásztor által behatárolt területen
történik, illetve szabadon is legeltetek. Az összes legeltetésre
igénybe vehetô terület 85 hektár ôsgyep, mely saját tulajdonunkba van. Az elsô kaszálással jó minôségû gyepszénát készítünk.
Évi egy alkalommal tisztító kaszálást végzünk rajta. Nyáron nagy
melegben nem akarnak legelni, ilyenkor éjszaka legeltetek, ami-

Az állomány növelésére kiszemelt egyedek

15

www.tejgazdasagiszemle.hu

kor megpuhul a fû. A hodályban mindig rendelkezésükre áll a bálázott lucerna széna. Az abraktakarmányt 15 hektáron, lucernát pedig 5 hektár
területen termesztek.
z A cigája tejének feldolgozását a juhtúró és a
sajt feldolgozását édesanyámtól tanultam meg.
Egy idô után a piacra is én jártam helyette,
mert fájós lábai nem bírták a piacozást. Az
A tanya, mellette a juh hodály
összes tejet feldolgozom, gomolya sajt (fokhagymás, köményes) és juhtúró készül belôle.
Juhsajtot nem készítek az nem éri meg, mert kell hozzá 3-4 hó- z Nem akarom visszasírni a szövetkezeti idôket, de tény az,
nap, hogy azt értékesíteni tudjam. Az értékesítés hétvégén a hogy akkor a térségben 5 millió juhot tartottak. A gyapjúköztótkomlósi és a makói piacon történik. Különféle néven ismert pont ingyen helyezett ki a tsz-be bárányt, melynek az árát gyaperrefelé a juhtúró. Tótkomlóson, ahol sok a szlovák nemzetisé- júba kellett fizetni. Ennek a mintájára lehetne fejleszteni az ággû Brindzának, máshol Liptói túrónak nevezik. A gomolya sajt azatot. Szerintem az államnak nem támogatást, hanem kedveúgy készül, hogy a kiszikkasztott juhtúrót ledarálom krémesre, zô gazdálkodási lehetôséget kellene biztosítani. Ennek a progteszek hozzá ízlés szerint sót (általában 1 kg-hoz két dekát), il- ramnak egészségmegôrzési vonzata is lenne, mivel a sok parletve különbözô ízesítôket, majd téglalap alakúra formázom. lagon lévô terület, erdôszél, elhagyatott területek hasznosításVákuum csomagolt állapotban, a hûtôházban + 4 fokon táro- ra kerülnének. A kiskérôdzôk képesek lennének eltüntetni a
lom és a piaci kereslet szerint értékesíteni tudom abban az idô- sok allergén növényt, egészségesebb lehetne a környezetünk,
szakban is mikor nincs fejési idôszak. Részt szoktam venni sok családnak megélhetôségi lehetôséget biztosítana. A mosa Kisteleki Sajtfesztiválon, mely októberben van és balástyai tani 700 ezer liter helyett lehetne annak tízszeresét is termeldisznótoron, melyet novemberben tartanak. A Magyar Juh- és ni. Tejtermelô juhot, a cigáját gazdaságosabb tartani, mint a
Kecsketenyésztô Szövetség jóvoltából megjelenünk az OMÉK- hústermelôt. Hústermelô juh esetében jószerivel csak a bárány
on, a kaposváron és hódmezôvásárhelyen rendezett állatte- értékesítés hoz bevételt. A tejhasznosítású cigája esetében már
nyésztési napokon, és képviseltük a magyar cigája tenyésztô- 150 egyedbôl álló állomány tudja biztosítani egy család megélket a Bolgár Juhszövetség kiállításán is.
hetését. Ezzel szemben a húshasznosítású juhoknál ez 450
egyedszám tartásánál lehetséges.
z A jövôben szeretnénk növelni az állomány létszámát. Az idén
az anyajuhok számát mintegy 45-50 db-al tervezem emelni és z Röviden ennyit mondott el gazdaságáról és a cigája juhokról
fokozatos fejlesztéssel a 300 db-os létszámot elérni, ami azt Dani János. Azt szerényen elhallgatta, nem dicsekedett vele,
jelenti, hogy a növendékekkel együtt a teljes számuk eléri majd hogy 2015-ben a rákosi pusztán megvalósított hagyományos
a 450 egyedet. A hodály, régi szerfás építésû, a tervezett nö- juhtenyésztés fenntartása és fejlesztése terén elért eredményevekedés befogadására képes. Magtárat is akarok építeni és iért, a juhtejbôl elôállított termékek ismételt étrendbe illesztéroppantó berendezést beállítani. A fejlesztéseket saját erôbôl se érdekében végzett népszerûsítô munkájának elismeréseként
tervezem megvalósítani. Már pórul jártam egy alkalommal mi- Dr. Fazekas Sándor, földmûvelésügyi miniszter az Aranykoszokor pályáztam és azt forráshiány miatt elutasították. A pályázat- rús Gazda Díj elismerésben részesítette.
hoz készített tervek költsége így ablakon kidobott pénz volt,
nem akarok ismét így járni.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS
TERMÉKTANÁCS KÖZLEMÉNYE

A

Tej Terméktanács 2015 januárjában Elnökségi határozat alapján
kezdeményezte a Földmûvelésügyi Minisztériumnál, hogy a 2015. évi
költségvetésen belül 420 millió Ft külön
forrást biztosítson közösségi tejmarketing
célokra.
Ezen közösségi tejmarketing program
egyik kiemelt része az úgynevezett „UHT
doboz kampány”. A kampány során a
hazai UHT tejek csomagolásán egy egységes, egyoldalas, a TEJSZÍV logót is
magába foglaló üzenet került megjelentetésre. A megújult csomagolással egysé-

gesebb lett a magyarországi UHT tejek
kommunikációja, valamint ezzel egyidejûleg országos nyereményjáték is meghirdetésre került.
Az akcióban a promóciós kampány keretében gyártott „TEJ (színes ábrás)” tejszív
logóval ellátott, magyar nyerstejbôl készülô UHT dobozos tejek vettek részt. A díjakért folyó játékban való részvétel feltétele
a promócióban résztvevô termékek közül
100 db tetszôleges termék vásárlása, és
annak csomagolásáról a megjelölt promóciós rész kivágása, valamint beküldése
volt. A játékban a Magyarországon mûkö-

dô általános iskolák és óvodák vehettek
részt. A játékban két alkalommal 1-1 db,
nettó 1 millió Ft értékû „Játszóvár” került
kisorsolásra.
2 TEJ SZAKMAKÖZI
SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
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Tejipari Szakmai Nap
Középpontban a jelölési
kötelezettségek és lehetôségek
A „Tejipari Szakmai Nap” megrendezésére került sor a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
együttmûködésében 2016. május 19-én. A rendezvényen a hazai
feldolgozók, kézmûves tejtermékgyártók, kiskereskedelmi láncok,
valamint a hatóságok képviselôi vettek részt.
Kovács Krisztina, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának osztályvezetôje az élelmiszerekkel kapcsolatban feltüntetett állításokra vonatkozó szabályokról, az engedélyezett állításokról tartott elôadást.
Az Európai Unió Bizottsága 2003-ban tette közzé az állítások szabályozására vonatkozó javaslatát, az 1924/2006/EK Parlamenti és Tanácsi rendelet megalkotására
2006 decemberére került sor. A rendelet
célja a fogyasztók egészségének és a tisztességes élelmiszeripari-vállalkozók érdekeinek védelme, valamint az egyenlô versenyfeltételek és az áruk szabad áramlásának biztosítása az Unió belsô piacán.
Ezt a rendeletet a kereskedelmi kommunikációban – a végsô fogyasztónak ilyen formában szolgáltatott élelmiszerek címkézésén, megjelenítésén vagy reklámjában –
szereplô, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások tekintetében kell
alkalmazni.
A rendelet hatálya kiterjed a teljes kereskedelmi kommunikációra, vagyis
• a termékeken feltüntetett tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó
állításokra,
• a termékek megjelenítése során alkalmazott jelölésre,
• a termékismertetésre és reklámra,
• az állításként értelmezhetô kereskedelmi-, márka-, és fantázianevekre.
Az éttermek, kórházak, iskolák, étkezdék és
a közétkeztetéssel foglalkozó hasonló gazdasági szereplôk ellátására szánt élelmiszerek vonatkozásában is alkalmazni kell!
De mit is nevezünk az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és az
egészségre vonatkozó állításoknak?
A tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája a vonatkozó feltételekkel a rendelet mellékletében található (1. táblázat). Ezek az állítások egyes tápanyagok
mennyiségére utalnak, pld: „Kalciumban
gazdag” felirat akkor tüntethetô fel, ha a

kalcium mennyisége az ajánlott napi bevitel (NRV) legalább 30%-át fedezi (Ca NRV:
800 mg) vagyis minimum 240 mg
Ca/100ml vagy 100 g tejtermék.
Ha egy adagot tartalmaz a csomagolás,
akkor az egy adagnak kell fedeznie a napi
bevitel legalább 15 %-át. Pld. „Cinkkel
dúsított rudi, 30 g” esetén a cink mennyiségének az ajánlott napi bevitel (NRV)
legalább 15%-át kell fedeznie (cink NRV:
10 mg), vagyis minimum 1,5 mg cinknek
kell lennie egy adagban, azaz a 30 g-ban!
Ilyen esetben nem 100 g-ban kell meglennie a jelentôs mennyiségnek.
Vitamin és ásványi anyag hozzáadása (a
1925/2006/EK rendelet alapján) csak akkor lehet, ha „jelentôs” mennyiségben lesz
jelen a termékben. Az egyes tápanyagokra
vonatkozó jelentôs mennyiségeket a
1169/2011/EU rendelet tartalmazza.
A 1169/2011/EU rendelet értelmében a
tápértékjelölés kötelezô alkalmazásának
idôpontja 2016. december 13. Ezt megelôzôen is fel kell tüntetni a tápértékjelölést, ha a terméken élelmiszerekkel kapcsolatos állításokat tüntetnek fel. A tápértékjelölésben nem csak a hozzáadott vitamin és ásványi anyag mennyiségeket kell
jelölni, hanem a végtermék összes pl. kalcium mennyiségét.
Példa a tápértékjelölésre „Kalcium forrás”
feltüntetése esetén:
Átlagos tápérték 100
Energia
Zsír
– amelybôl telített
zsírsavak
Szénhidrát
– amelybôl cukrok
Fehérje
Só
Kalcium

g termékben
231 kJ/55 kcal
0,7 g
0,4 g
8,9 g
8,9 g
3,0 g
0,14 g
120 mg
(15% NRV)

NRV: napi beviteli referenciaérték
felnôttek esetében

Az egészségre gyakorolt hatásra vonatkozó
állítások több típusát különbözteti meg a
rendelet. A funkcionális állítások közé tartoznak azok, amelyek a növekedésre, fejlôdésre és a szervezet mûködésével kapcsolatos megállapítást közölnek: pl. „a kalcium szükséges a normál csontozat és a
fogazat fenntartásához”. Az egészségre vonatkozó állítások egy másik típusa a betegségek kockázatának csökkentésével,
valamint a gyermekek egészségével és fejlôdésével kapcsolatos állítások.
A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012.
május 16.) tartalmazza a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a
gyermekek fejlôdését és egészségét érintô,
élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékét.
Számos tejtermék kalcium tartalma eléri
azt a mennyiséget, amely alapján fel lehetne állítást tüntetni.
Az alábbi példa egy olyan engedélyezett állítás, amely a betegség kockázat csökkentésére vonatkozik:
• A kalcium hozzájárul a csont ásványianyag- veszteségének csökkentéséhez a
változókor után lévô nôknél. Az alacsony
csont-ásványianyag-sûrûség a csontritkulás miatti csonttörés kockázati tényezôje.
• Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely meghatározott
adagonként legalább 400 mg kalciumot
tartalmaz.
• A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy
az állítás kifejezetten az 50 éves vagy
annál idôsebb nôkre vonatkozik, és hogy
a jótékony hatás legalább napi 1200
mg kalcium bevitelével érhetô el valamennyi forrásból.
Az állítások alkalmazásának igen szigorú
feltételei vannak. Az állításnak minden
esetben elfogadott tudományos bizonyítékokon kell alapulnia. A hivatkozott tápanyagot jelentôs mennyiségben, a szervezet számára hasznosítható formában kell
tartalmaznia. Az átlagfogyasztó számára
érthetô módon kell megfogalmazni az élelmiszernek tulajdonított pozitív hatást. A fogyasztásra kész élelmiszerre kell vonatkoztatni az ajánlott, ésszerûen elfogyasztható
mennyiséget, amellyel az állításban közölt
hatás valóban érvényesül.
Kötelezô a már említett 1169/2011/EU
rendelet szerinti tápértékjelölés.
Meg kell adni, hogy a kedvezô hatás eléréséhez mennyi élelmiszer fogyasztása szükséges. Fel kell hívni a figyelmet a változatos és kiegyensúlyozott étrend és az
egészséges életmód fontosságára. Szükség esetén figyelmeztetés szükséges, hogy
kik kerüljék a termék fogyasztását, vagy a
túlzott fogyasztás veszélyeire.
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Példák engedélyezett állításokra
A gyermekek csontjainak megfelelô
növekedéséhez és fejlôdéséhez
szükség van kalciumra

A gyermekek csontjainak megfelelô
növekedéséhez és fejlôdéséhez
szükség van fehérjére
A gyermekek csontjainak megfelelô
növekedéséhez és fejlôdéséhez
szükség van kalciumra és
D-vitaminra

Állítás alkalmazás feltétele
Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet
mellékletében felsorolt [VITAMIN(OK) NEVE]ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS
állítás szerint legalább kalciumforrás
Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet
mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás
szerint legalább fehérjeforrás
Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet
mellékletében felsorolt [VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY
[ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS állítás szerint
legalább kalcium- és D-vitamin-forrás

Számos egészségre vonatkozó állítás van engedélyezve. Ezek közül néhány példa:
Kalciummal kapcsolatos
egészségre vonatkozó állítás
A kalcium részt vesz a normál
véralvadási folyamatokban.
A kalcium részt vesz a normál energiatermelô anyagcsere-folyamatokban.
A kalcium szükséges a normál
csontozat fenntartásához.
A kalcium szükséges a normál
fogazat fenntartásához.

Állítás alkalmazás feltétele
Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet
mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS”
állítás szerint legalább kalciumforrás.

Példa az egészségre vonatkozó állítás
jelölésére:
A kalcium szükséges a normál
csontozat fenntartásához
Átlagos tápérték 100 g termékben
Energia
1202 kJ/289 kcal
Zsír
22 g
– amelybôl telített
zsírsavak
15 g
Szénhidrát
1,8 g
– amelybôl cukrok
1,8 g
Fehérje
21 g
Só
2,0 g
Kalcium
240 mg
(30% NRV)
NRV: napi beviteli referenciaérték
felnôttek esetében
A kedvezô hatás eléréséhez 50 g sajt
elfogyasztása szükséges. Az egészséges életmód betartása mellett fogyassza egy változatos és kiegyensúlyozott étrend részeként!
Szegedyné Fricz Ágnes, a Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási
Fôosztályának fôosztályvezetô-helyettese a
Magyar Élelmiszerkönyv aktuális kérdéseirôl tartott beszámolót
Ömlesztett sajt szabvány
A FAO/WHO Codex Alimentarius Tejtermékek munkacsoportban Új-Zéland vezetésével folyamatban van az ömlesztett sajt szabvány áttekintése, módosítása. Az ömlesztett
sajtot elôállító országok részérôl számos,
egymásnak ellentmondó észrevétel érkezett
fôként a sajthányaddal, a hozzáadható

összetevôkkel kapcsolatban, így további
egyeztetések szükségesek. A hazai szabályozás a tejtermékekrôl szóló 1-3/51-1 számú elôírásban az akkori Codex Alimentarius
alapján került kialakításra. Az elvárások, fogyasztói és gyártói igények változásával
szükséges a jelenlegi szabályozás áttekintése, és ha indokolt, annak módosítása.
Felhasználható anyagok körének szabályozása valamennyi tejtermékcsoport esetében
A gyártók és a hatóság részérôl is több
megkeresés érkezett ezzel kapcsolatosan.
Az MÉ Tejtermékek Szakbizottság úgy foglalt állást, hogy az újonnan felhasználandó
anyagok körét kellene az uniós jogszabályok figyelembevételével áttekinteni.
Élôflórás tejföl esetén az adalékanyagok
kizárása
A szakbizottsági tagok részérôl felmerült,
hogy nem lehet megtiltani, hogy adalékanyag kerüljön a tejfölbe, azonban kívánatos lenne, hogy ezeket a termékeket ne lehessen tejfölnek hívni. Javaslat fogalmazódott meg, hogy a 1333/20008/EK rendelethez kiegészítést kell kezdeményezni, miszerint a tejföl megnevezés esetén adalékanyag nem adható a termékhez. Ha ízesítôanyag kerül a tejfölbe, akkor azt a terméket ízesített savanyú tejszínkészítménynek lehet hívni.
Szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom
jelölésének módosítása
A 2016. december 13-ától kötelezô tápértékjelölés miatt a tejterméken értelmetlenné válhat a zsírtartalom feltüntetése a táp-

értéktáblázat kötelezô megjelenítése mellett, ezért az Elôírást ennek megfelelôen
módosítani szükséges. A zsírfokozat feltüntetése továbbra is kötelezô marad.
Dr. Szalay Orsolya hatósági állatorvos, a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága részérôl az élelmiszerszabályozás és
a marketing kapcsolatáról tartott elôadást.
A „tej” szabályozása uniós szinten a
1308/2013/EU rendelettel (a továbbiakban: Uniós rendelet) történik.
Magyarországon ezt a Magyar Élelmiszerkönyv tejtermékekrôl szóló 1-3/51-1
számú elôírása (a továbbiakban MÉ Elôírás), valamint az MÉ megkülönböztetô
minôségi jelöléssel ellátott tejtermékekrôl szóló 2-104 számú, és az MÉ
megkülönböztetô minôségi jelöléssel
ellátott kézmûves tejtermékekrôl szóló
2-105 számú a irányelvei egészítik ki.
A tejtermékek jelölése során az alábbi rendeleteket kell alkalmazni:
• az élelmiszerjog általános elveirôl és követelményeirôl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló 178/2002/EK
rendelet,
• a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az
1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/
250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/
EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, a
2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági
irányelv és a 608/2004/EK bizottsági
rendelet hatályon kívül helyezésérôl szóló
1169/2011/EU rendelet,
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény,
• az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM
rendelet,
• az élelmiszerek jelölésérôl szóló 19/2004.
(II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes
rendelet,
• a mezôgazdasági termékpiacok közös
szervezésének létrehozásáról, és a 922/
72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/ 2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérôl szóló
1308/2013/EU rendelet,
• a kenhetô zsírokra vonatkozó elôírások
megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt
megnevezések védelmérôl szóló 1898/
87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 445/2007/
EK rendelet,
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• az állati eredetû élelmiszerek különleges
higiéniai szabályainak megállapításáról
szóló 853/204/EK rendelet.
Az Európai Unióban „tej” kizárólag az egy
vagy több fejésbôl nyert rendes tôgyváladékot jelenti, egy vagy több tehén fejésével nyert termék. Az állatfaj nevét kizárólag
akkor kell feltüntetni, amennyiben a tej
nem szarvasmarhától származik.
A „tej” mellett egyéb védett megnevezések
is szerepelnek az uniós rendeletben (pl.
vaj, tejszín, sajt, kefir, joghurt stb.), amelyek csak abban az esetben használhatóak, ha egyik tej alkotó részt sem helyettesítik más összetevôvel.
A „természetes” jelzô akkor használható, ha
a termékek csak kizárólag tejbôl kerültek
elôállításra, illetve csak az elôállítást segítô
fermentációhoz szükséges kultúrákat használták, és nem tartalmaznak egyéb összetevôket vagy adalékanyagokat. Ezért megtévesztô a „természetes” kifejezést használata azon élelmiszer vagy összetevô (adalékanyag) jellemzésére, amelyek összetételének
megváltoztatására vegyszereket alkalmaznak vagy a terméket új technológia alkalmazásával állították elô. Ide tartoznak azok
az adalékanyagok és aromák, amelyeket a
vegyipar állított elô vagy vegyi mûveletek segítségével nyertek ki.
Egyre többen különböztetik meg termékeiket az „E-mentes” jelöléssel. A Magyar
Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú elôírása
alapján a savanyú tejtermékek esetében
adalékanyagok használata megengedett.
A termékekhez keményítô azonban nem
adható:
„A B részben szereplô termékek elôállításához az ott meghatározottakon túl felhasználhatók: – adalékanyagok, a vonatkozó elôírásokban meghatározott termékekhez és az ott megjelölt mennyiségben,
– vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos
egyéb anyagok, a külön jogszabályokban
foglaltaknak megfelelôen.”
2. SAVANYÚ TEJTERMÉKEK
2.2. Felhasználható összetevôk
Tej, tejsûrítmény, vagy ezek keveréke, tejszín, vaj, tejpor, víz, étkezési só, savópor,
tejfehérje. koncentrátum, savófehérjekoncentrátum, étkezési kazeinátok, prebiotikumok, a 2.1.1. pontban meghatározott mikrobatenyészetek.
Ízesítôanyagok és zselatin csak a 2.1.2.
és 2.1.4. pontok szerinti termékekhez.
Az „E-mentes” jelöléssel ellátott termékek
gyártmánylapjain nem szerepel adalékanyag, amelyet E-számmal kellene jelölni
a terméken. Szerepel az összetevôk között
viszont a keményítô:
Összetevôk: pasztôrözött tej, x % gyümölcs, cukor, keményítô, természetes
aroma, gyümölcslé koncentrátum, zöldség-lé koncentrátum, gyümölcslé, joghurtkultúra
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Az élelmiszereken rendeletben meghatározott módon, kötelezôen fel kell tüntetni az
összetevôket, így az adalékanyagokat is
(jogszabályban pontosan részletezett kivételek mellett). Az E-szám az adalékanyag
„rendszámtáblája”, azonosítója. Egy adalékanyag helyes feltüntetése két részbôl áll:
egy csoportnévbôl, mely általános tájékoztatást ad a fogyasztónak arról, hogy milyen
célból használták fel (színezék, tartósítószer
stb.) és a felhasznált adalékanyag pontos
nevébôl vagy az E-számából [pl.: édesítôszer (xilit) vagy édesítôszer (E 967)].
Abban az esetben, amikor adalékanyagnak minôsülô módosított keményítôt tartalmaz a termék, akkor az adalékanyagok
szerinti jelölési szabályokat kell alkalmazni.
Amennyiben keményítôt tartalmaz a termék, akkor az nem felel meg az MÉ 13/51-1 számú elôírása alapján a savanyú
tejtermékekre vonatkozó elôírásnak.
„Fogyasztói tejnek” nevezzük azt a tejet,
amely az alábbi módosítások kivételével további feldolgozás nélkül jut el a fogyasztóhoz.

A tejen kizárólag az alábbi módosítások végezhetôek, amely módosításokat egyértelmûen jelölni kell a terméken:
• természetes zsírtartalom módosítása
tejszín hozzáadásával vagy kivonásával,
vagy teljes tej, zsírszegény tej illetve sovány tej hozzáadásával;
• tej dúsítása tejfehérjékkel, ásványi sókkal, vitaminokkal az 1925/2006/EK rendelettel összhangban;
• laktóztartalom csökkentése glükózra
vagy galaktózra történô átalakítás révén.
Az alkalmazott hôkezeléstôl függôen az alábbi kiegészítô megnevezések lehetségesek:
• nyers tej: a tejet nem melegítették 40
°C fölé.
• teljes tej: hôkezelt tej, amelynek a zsírtartalma kategóriákba sorolt.
• UHT: a hôkezelés során a tejet nagyon
rövid idôre (2-3 másodpercre) felhevítik,
nagyjából 135-137 °C-ra.
• ESL: a tejet az UHT tejnél valamivel kisebb hôfokra (100-134 °C), legalább
0,1 másodpercig melegítik.
• „friss” jelzô MÉ Elôírás szerint: a tejet kizárólag 72 °C hômérsékleten 15 má-

1. táblázat
ENERGIASZEGÉNY

CSÖKKENTETT
ENERGIATARTALMÚ

ENERGIAMENTES

TELÍTETT ZSÍRBAN
SZEGÉNY

TELÍTETT ZSÍRTÓL
MENTES

ALACSONY
CUKORTARTALMÚ

NÁTRIUMSZEGÉNY
VAGY SÓSZEGÉNY

KIFEJEZET TEN
NÁTRIUMSZEGÉNY
vagy SÓSZEGÉNY

NÁTRIUMMENTES
vagy SÓMENTES

ÉLELMI ROSTBAN
GAZDAG

FEHÉRJEFORRÁS

FEHÉRJÉBEN
GAZDAG

(TÁPANYAG VAGY
EGYÉB ANYAG NEVE)-OT
TARTALMAZ

MEGNÖVELT
(TÁPANYAG NEVE)
TARTALOM

CSÖKKENTETT
(TÁPANYAG NEVE)
TARTALOM

OMEGA-3 ZSÍRSAVAK
FORRÁSA

OMEGA-3
ZSÍRSAVAKBAN
GAZDAG

EGYSZERESEN
TELÍTETLEN
ZSÍRBAN GAZDAG

ZSÍRSZEGÉNY

ZSÍRMENTES

CUKORMENTES

HOZZÁADOTT CUKROT
NEM TARTALMAZ

HOZZÁADOTT
NÁTRIUMOT/SÓT
NEM TARTALMAZ

ÉLELMIROST
FORRÁS

[VITAMIN(OK) NEVE]ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI
ANYAG(OK) NEVE]FORRÁS

[VITAMIN(OK)
NEVE]-BAN ÉS/VAGY
[ÁSVÁNYI ANYAG(OK)
NEVE]-BAN GAZDAG

LIGHT/LITE

TERMÉSZETESEN/
TERMÉSZETES

TÖBBSZÖRÖSEN
TELÍTETLEN
ZSÍRBAN GAZDAG

TELÍTETLEN ZSÍRBAN
GAZDAG

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok jegyzéke:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/
jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html
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sodpercig vagy ezzel egyenértékû hôkezeléssel kezelik.
A teljes tej zsírtartalmára vonatkozóan az
alábbi alkategóriákat tartalmazza az uniós
szabályozás:
• standardizált teljes tej: legalább 3,50%
(m/m) zsírtartalmú tej
• tagállami kompetencia a 4,00% (m/m)
feletti zsírtartalom teljes tej kategóriába
sorolása
• nem standardizált teljes tej: zsírtartalmát a fejési fázis óta nem változtatták
és zsírtartalma nem lehet kevesebb
3,5%-nál
Fogyasztói tejek további kategóriáinak uniós szabályozása:
• zsírszegény tej: zsírtartalom legalább
1,5% (m/m) és legfeljebb 1,80% (m/m),
• sovány (fölözött) tej: a zsírtartalom legfeljebb 0,50% (m/m),
• egyéb zsírtartalmú tejek esetében egy tizedes jegy pontossággal fel kell tüntetni
„….% zsírtartalom pl. „2,0 zsírtartalom”,
• félzsíros tej MÉ Elôírás szerint: zsírtartalom 2,8% (m/m).
Kovács Krisztina
osztályvezetô
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Bejelentésköteles Élelmiszer-elôállítás
Felügyeleti Osztály
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel.: 1/336-9000; 06-30/241-8201
E-mail: kovacskr@nebih.gov.hu
Web: www.nebih.gov.hu
Web2: www.facebook.com/nebih.hu
dr. Szalay Orsolya
hatósági állatorvos
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Engedélyköteles Élelmiszer-elôállítás
Felügyeleti Osztály
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel.: 1/336-9474; 06-20/26-16-984
E-mail: szalayo@nebih.gov.hu
Web: www.nebih.gov.hu
Web2: www.facebook.com/nebih.hu
Szegedyné Fricz Ágnes
fôosztályvezetô-helyettes
Földmûvelésügyi Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
levél: 1860 Budapest, Pf. 1.
telefon: +36 1 7953759
fax: +36 1 7950096
mobil: +36 30 382 8326
e-mail: agnes.fricz@fm.gov.hu
www.kormany.hu
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A nyugat-európai országok többségében
a 19. század közepétôl sorra alakultak olyan
szövetkezések, amelyek egyes agrártermékek elôállítását
és értékesítését összehangolták. A szövetkezés fô célja volt
a tagok által elôállított termékek egységes megjelentetése
(a biológiai és kereskedelmi ciklus összehangolása),
optimális áron történô értékesítése, kockázataik mérséklése,
valamint a vevôkkel szembeni egységes fellépés és az
árbevétel arányos, elosztása a munka és a részvétel szerint.
A szövetkezés
történetérôl vázlatosan

A

szövetkezés vezéreszméje a hasonló tevékenységet végzô cégeknek a nagytôkével szembeni versenyképességére, összefogással a fennmaradásra és nem a haszonszerzésre
irányult. A 19. század közepétôl a szövetkezeti társulás, egyben olyan mozgalmat
jelentett, amely túlszárnyalta a szakszervezeteket és segítôegyleteket.
z Az angol fogyasztási szövetkezeti
mozgalmat 28 rochdale-i takács kezdeményezte 1844-ben, amely hamarosan –
részben a keresztényszocializmus hatására
– igen jelentôs eredményeket ért el.
A mozgalom eredeti gondolata az volt,
hogy a közvetítô kereskedelmet kikapcsolják. Üzletrészek útján tôkét gyûjtöttek, és
üzleteket nyitottak. Az eladások nyereségét a tagok között az üzletrészek arányában osztották fel. Emellett mûhelyeket, lakásokat építettek, birtokokat vásároltak,
munkásköröket szerveztek. A szövetkezeteket a demokrácia iskolájának tekintették, a tagok anyagi érdekeinek óvását
összekapcsolták a közösségi kulturális
élettel. A „rochdale-i úttörôk” által megállapított elvek ma is a fogyasztási szövetkezetek tevékenységének alapjai.
z Franciaországban az elsô termelôszövetkezet az 1830-as években létesítették, majd 1880-tól állami segítséggel
többfajta szövetkezet alakult. A német
szövetkezeti mozgalmat az elsô szövetkezeti törvény indította el, melyet 1867-ben
Poroszországban alkottak meg.
z Dániában a szövetkezeti együttmûködések a Nikolai Frederik Severin
Grundtvig püspök által elindított szövetke-

zetfejlesztô mozgalmakhoz kapcsolhatók,
nemcsak Dániában, hanem egész Skandináviában.
z Az elsô tejszövetkezet Észak-Amerikában alakult 1855-ben, és onnan terjedt lassan ez az intézmény Angliában,
Franciaországban és Németországban, hazánkban pedig csak 1880 óta karolták fel
általánosabban. Nálunk legjelentôsebb az
1883-ban 33 taggal alakult Budapesti
Központi Tejcsarnok volt, amely 1896-ban
közel 10 millió liter tejet hozott forgalomba. Tejszövetkezetek létesítésénél a gazdaközönséget az országos tejgazdasági felügyelôség, mint a Földmívelésügyi Minisztérium szakközege, látta el szakszerû útmutatásokkal.
z Ujhelyi Imre a 19-20. század fordulóján cikkeiben, tanulmányaiban, oktatói
munkájában, elôadásaiban sokszor hangoztatta: „Tejelômarha nevelését kell feladatunknak tekintenünk”, hiszen „a szarvasmarha a legtöbb hasznot a tejével adja”. Megyeszerte megszervezte a tejszövetkezeteket, elsô teendôjük az átvevô- és elsôdleges feldolgozóhelyek kialakítása, azaz: a tejházak megépítése és berendezése
volt. A tejszövetkezetek taglétszáma rohamosan emelkedett. Ezek a tejszövetkezetek készítettek nálunk elôször színkultúrával nemesített vajat, s tették világszerte
népszerûvé az Óvári és Illmici sajtot.
z Ujhelyi Imre kezdeményezésére létesült
1903-ban Óváron a Tejkísérleti Állomás,
és ô volt az elsô igazgatója. A tudományos
kutatáson túlmenôen feladatának tekintette a tejgazdasági gépek és eszközök kísérletezését és elterjesztését is, de nagy
súlyt helyezett a tejszövetkezetek szakmai
támogatására, irányítására, munkájuk ellenôrzésére.
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z Az Országos Magyar Tejszövetkezeti
Központ Rt.-t 1922-ben alapította a Földmûvelési Minisztérium, a Hangya Szövetkezet és az Országos Hitelszövetkezet segédkezésével. OMTK rövidített nevén sokan
emlékeznek még erre az országos hálózatra. Célja az volt, hogy a háborús zûrzavarban tönkrement tejszövetkezeti hálózatot
újjászervezze, az értékesítést, termelést és
fogyasztást állami eszközökkel hangolja
össze. A dániai mintára tervezett szövetkezet, dacára a nem túl szerencsés gazdasági körülményeknek, amelyek között létrejött, rövidesen az ország legnagyobb tejipari vállalatává növekedett.
z A tej tipikusan olyan termék, amelynél az
egységes megjelenítést – ellentétben, pl. a
gabonafélékkel és azok feldolgozott termékeivel – már a termelés elsô szakaszában
el kell kezdeni. Búzából, lisztbôl akár száz
termelô áruját összekeverve is meg lehetett jelenni a piacon (különösen 100 évvel
ezelôtt), de ha tíz gazda akárcsak 10 db
kerek sajtot a saját teheneinek tejébôl saját szakismerete és módszerei szerint állított elô, akkor azok a sajtok még küllemre
sem nagyon hasonlítottak egymáshoz,
egyéb tulajdonságaikat és paramétereiket
(íz, zsír- és fehérjetartalom, stb.) tekintve
is lényeges eltéréseket mutattak. A tej abban is különleges termék, hogy ha több
gazdától származó nagy tételt összeöntünk, akkor egy viszonylag kisebb hibás,
fertôzött vagy szennyezett tétel a teljes
mennyiség minôségét leronthatja. A gazdák így rájöttek arra, hogy ha a kerek sajtokból nem egyetlen darabot vagy egy-egy
tucatot akarnak a távoli piacokra elvinni,
akkor a tevékenységüket – a tehenek kiválogatásától kezdve a takarmányozáson, az
állatorvosi felügyeleten és a fejésen keresztül a sajtérlelésig – össze kell hangolniuk. Így érték el, hogy az egy ember által
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piacra vitt több tucatnyi (késôbb több száz)
sajt minôsége majdnem teljesen azonos
lett, legalábbis a vevô nem tudta megkülönböztetni azokat.
z Kezdetben a szövetkezés a technológia
összehangolására terjedt ki, késôbb – a
külföldi piacokra való kilépést követôen –
önállósodtak azok a tagok, akik jobban figyelemmel tudták kísérni a kereslet-kínálat alakulását, felfedezve, hol fizettek többet a termékekért, és milyen változtatás
szükséges (íz, konzisztencia, fûszerezés,
stb.) a piaci igénynek való jobb megfeleléshez. A tejszövetkezetek fô termékeit hagyományosan a sajt, a vaj és késôbb a tejpor képezte. A józan paraszti ész ugyanis
rájött arra, hogy egy gyorsan romló és nagy
volumenû (90% fölötti víztartalmú), ezért
nehezen mozgatható termék tömeges piacra vitelét csak akkor lehet megoldani, ha
azt jól eltartható, sokkal kisebb tömegû, a
szállítást viszonylag jól tûrô és annak költségeit a töredékére leszorító áruvá alakítják át. E nélkül, 100 évvel ezelôtt tejet piacra vinni maximum 50 kilométeres körzetben lehetett volna.
z Ma már a nagy szövetkezetek ugyanúgy
mûködnek, mint a magánvállalatok. Annyi a
különbség, hogy a vállalkozás a tagok tulajdonában van, mivel az értékesítés területi
kiterjedése megkövetelte, hogy az eladást
olyan tagok végezzék, akik ebben magas fokú ismereteket szereztek. Ôket mentesítették a termelésben való részvétel alól, rábízva azt azokra, akik ahhoz értettek jobban.
A bemutatókon és árveréseken viszont a
termelôk képviselôi is részt vettek. Bizonyos
részfeladatok egyre jobban elhatárolódtak
egymástól, mivel a tejfeldolgozás egyre inkább egy vegyi üzem képét ölti (pl. enzimek
és oltóanyagok milligrammnyi pontosságú
adagolása). A szövetkezet lényege az, hogy

a termelésben és az értékesítésben a részvevôk érdeke teljesen azonos, az elôállított
termék nem kerül át az értékesítôk tulajdonába. Így a realizált haszon nem kizárólag
az értékesítôknél csapódik le, hanem elosztásra kerül a vertikum valamennyi szereplôje között. Ez az érdekazonosság és profitelosztás minden országban egyformán
mûködik, annak ellenére, hogy lényeges különbségek vannak az egyes országok tejszövetkezeteinek felépítésében és funkcionálásában.
z A tejszövetkezetek létrehozását tehát
nem a politikai akarat, hanem a termelôk saját jól felfogott érdeke kényszerítette ki (mint ahogy más agrártermékek estében is). Ezért az ilyen szövetkezeteket nem lehet egy napon említeni a nálunk a szocialista idôkben meghonosodott,
kolhoz típusú termelôszövetkezetekkel.
Az akkori tsz-ek érdemeit azonban el kell
ismerni a magyar mezôgazdaság fejlesztésében és európai színvonalra emelésében,
és ezt az EU is „elismerte” csatlakozásunk
idején. A szövetkezet szó még ma is kellemetlen emlékeket idéz fel apáink, nagyapáink nemzedékében, és hallani sem
akarnak róla. A Rákosi és Kádár diktatúrák
alatt a parasztság szövetkezetbe kényszerítését, földjük és eszközeik elvételét a rendszerváltás sem tudta kárpótolni. Ez a rendszer a tulajdonosi érzést (a felelôsséget) ölte ki az emberekbôl. Valószínûleg ez az oka
annak is, hogy az értékesítô szövetkezetek,
a TÉSZ-ek sem terjedtek el nálunk, és a
tejtermelés területén sem használják a tejszövetkezet kifejezést, bár vannak közel hasonlóan mûködô vállalatok. Ezekrôl a magyar tejtermelôi csoportokról és az EU-ban
mûködô nagy tejszövetkezetekrôl a II. részben adunk ismertetést.

2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Franciaország tejgazdasága
Franciaország – Németország után – Európa második
legnagyobb tejtermelô országa. Történelmi feljegyzések
tanúsítják, hogy az ország területén már 2500 évvel
ezelôtt foglalkoztak tejhasznú szarvasmarha-tartással,
mintegy 1500 éve pedig a tejtermelés a francia
mezôgazdaság meghatározó szektora.

J

elenleg Európában Franciaország
foglalja el az elsô helyet a sajtgyártásban (a juh- és kecskesajtokkal
együtt évente több mint 1,9 millió
tonnás éves kibocsátással), az egy fôre
jutó sajt- és vajfogyasztásban pedig az
egész világon vezet. De Gaulle elnöknek
tulajdonítják azt a mondást, miszerint
„hogyan lehet kormányozni egy olyan országot, ahol több mint 365 fajta sajt
van?” Az azóta eltelt több mint negyven
évben az országban elôállított sajtféleségek száma ezer körül alakult. Ezer sajtféleségüket 2003-ban bemutatták a Párizsban rendezett Tej Világkongresszuson, az IDF-en. A francia sajtok közül kerülnek ki a világ legismertebb és legkeresettebb, illetve legmagasabb árfekvésû
sajtjai.
z Nekünk, magyaroknak is vannak kitûnô
sajtjaink, ilyenek az Anikó, a Lajta, a
Pannónia, a márvány, a pálpusztai, vagy
az ilmiczi csemege és a juh-, illetve kecskesajtok. Mégsem vagyunk sajtnagyhatalom, mint Franciaország, Hollandia
vagy Svájc. Jelenleg azonban egyre többen foglalkoznak sajtkészítéssel hazánkban, és megvan a reményünk, hogy egyszer lesznek a világban elismert, sajátos,
magyar jellegû sajtjaink.

százalékát jelentette. A tehénállomány
fajta szerinti összetétele – amint a mellékelt ábra mutatja – meglehetôsen különbözô. Az országrészenként jelölt 11
fontos fajta közül a nálunk is ismertek: a
Holstein-Fríz, a Szimmentáli, a Flamand
Vörös és az Alpesi Borzderes.
Az egyes tájegységeknek legjobban megfelelô fajták elterjedése az alkalmazkodó
képesség, illetve a leggazdaságosabb
földhasználat alapján alakult ki. A tejtermelésnek a hektáronként 7-8 tonna termést adó gabonatermesztéssel, valamint a szôlô- és gyümölcstermesztéssel,
leginkább azonban a marhahús-termelés
gazdaságosságával kell versenyeznie. Jelenleg úgy tûnik, hogy a húsmarha-tartás
nagyobb jövedelmet hoz. Míg 25 évvel
ezelôtt 5,3 millió tejelô tehenet és 3,7
millió húshasznú tehenet tartottak az országban, mára a húshasznú tehenek
száma 4 millió fölé emelkedett, miközben a tejhasznúaké 3,7 millióra csökkent. A versenyt gyakorlatilag a tejválság,
a húsfogyasztás világméretû növekedése
és a tejtermelés magas élômunka igénye
dönti el. Mindemellett a francia tejtermelésnek és általában a szarvasmarhatartásnak nagy elônye a konkurens euró-

Változatos a tehénállomány
fajta szerinti összetétele
pai országokkal szemben, hogy szálasés abraktakarmányokból teljesen önellátó. A fenti térkép azt is jól szemlélteti,
hogy a tejtermelés a nyugati és dél-nyugati, fôként hegyvidéki körzetek kivételével egész Franciaországra kiterjed, és lefedi az ország több mint kétharmadát.
z Az egy év alatt elôállított tej értéke 8,7
milliárd euró, ez 13 százalékkal részesedik a francia mezôgazdaság összes termelési értékébôl. Ezért helyi elemzôk a
tejtermelést a francia mezôgazdaság
motorjának nevezik. Az egy tehénre jutó
éves tejhozam a 2000-es évi 5.700 kgról 15 év alatt 6.800 kg-ra emelkedett,
azaz jelenleg egy francia tehén mintegy
25 kg tejet ad naponta.
z Franciaországban összesen 67.400 tejtermelô gazdaság mûködik, amelyek
együtt mintegy 250.000 fôt foglalkoztatnak. Egy gazdaság átlagosan 55 tehenet

z Hivatalos statisztikai adatok szerint a
Franciaország szarvasmarha-állománya
2015-ben 19,3 millió, ezen belül a fejôstehén-állomány 3,7 millió egyedet
számlált, és emellett 1,2 millió tejhasznú
juh és 867 ezer kecske szolgálta az ország tejtermelését. A szarvasmarha állománysûrûsége – akár 100 hektár mûvelt
területre, akár 1.000 lakosra vetítve –
több mint négyszeresét teszi ki a magyarországinak.
z A tejelô tehénállomány – amely az
utóbbi években enyhe csökkenést mutat
– 2015-ben 24,6 millió tonna tejet termelt, ami a francia tejtermelésnek 97, a
teljes európai tejtermelésnek mintegy 20

A francia sajtboltokban gazdag a kínálat
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Finomabbnál finomabb sajtok a francia boltok polcain
tart, évente 345.000 kg tejet állít elô, és
92 hektár földterülettel rendelkezik, ebbôl
33 hektár a legelô. Az országban megtermelt tej 25 százaléka (nyerstej formájában) friss fogyasztásra kerül, illetve más
területek (pl. gyógyszertermékek) alapanyagául szolgál, 75 százalékát pedig
500 vállalat 650 üzemében dolgozzák fel.
A feldolgozók 55 százaléka szövetkezet,
45 százaléka pedig magánvállalkozás formájában mûködik. A francia tejtermelés
súlyát érzékelteti az a tény, hogy az ország
5 tejfeldolgozó és értékesítô vállalkozása
(Lactalis, Danone, Sodial, Bongrain és
Bel) ott van a világ 25 legnagyobb hasonló profilú vállalatában.
z A termékfeldolgozásból (tej-egyenértékben számítva) a sajtok 36,8, a vaj 19,5,
a tejporok 13,8 százalékkal részesednek,
ezenkívül jelentôs még a joghurtok és
desszertek (7,2%), valamint a krémek
(7,0%) részaránya. Az országban elôállított tejnek mintegy 60 százaléka a lakosság belsô fogyasztását szolgálja, miközben annak a 40 százaléka exportra kerül.
Egy átlag francia éves fogyasztása friss
tejbôl 38 kg, ultrapasztôrözött tejbôl 28
kg, sajtból 21,5 kg, vajból pedig 3,1 kg
körül alakul. Az egy fôre jutó éves fogyasztás tej-egyenértékre (a sajt átlagosan 11 liter/kg, a vaj 22 liter/kg) számítva 370 liter/fô/év, ezzel a franciák világelsôk, mert a legtöbb ország hasonló
adata 100-300 liter/fô/év között alakul.
z A francia tejszektor azonban egyre inkább az export felé fordul. Az országban
elôállított tejtermék-felesleg a legutóbbi

tíz évben több mint 50 százalékkal növekedett, és az ebbôl származó export árbevétel jelenleg eléri a 7,3 milliárd eurót.
A magas árbevétel elérésében nagy szerepet játszik az a tény, hogy több francia
tejtermék az eredetvédett vagy védett
földrajzi elnevezésû kategóriába tartozik,
ami az adott termékeknek magasabb keres-letet és magasabb árbevételt biztosít. A francia tejtermék export 63 százaléka az európai országokba irányul
(Olaszország a francia vaj, Németország
pedig a francia sajtok legnagyobb vásárlója). Ugyanakkor a francia sajtexportnak
több mint felét ma már az Európán kívüli országok veszik fel, mivel gyors ütemben növekednek a feltörekvô országok
vásárlásai. 2014-ben Franciaország már
több mint 65.000 tonna tejterméket exportált Kínába.
z Az utóbbi 1-2 évben világszerte elharapódzó tejválság a francia tejszektort is
nagyon érzékenyen érintette. A francia
termelôk 2014-ben átlagosan 0,37
eurót kaptak a nyerstej kilójáért, ez az ár
ez év áprilisára – a Web-Agri francia hírportál május közepén kiadott közleménye szerint – 0,27 euróra apadt, ami két
év alatt több mint 25 százalékos csökkenést jelent, és francia elemzôk még további visszaesést vetítenek elôre. A franciák tulajdonképpen szerencsésnek
mondhatók abban, hogy náluk a felvásárlási ár az uniós átlagnál valamivel magasabb, ennek azonban van egy negatív
hatása is, mivel a szomszéd országok
alacsonyabb árszintje miatt emelkedett a
nyerstej import.

z A korábbi években Franciaország éves
tejimporja (tej-egyenértékben számolva)
a saját termelésének legfeljebb 5-6 százalékát tette ki, elsôsorban tejpor és magas feldolgozottságú termékek formájában. Az elôbbi a sajtgyártás alapanyagának pótlását, az utóbbi pedig a fogyasztói választék bôvítését szolgálta. Az uniós
tejkvóta megszüntetése óta viszont jelentôsen emelkedett a Németországból
és Spanyolországból ellenôrizetlenül beáramló tej mennyisége az ottani alacsonyabb árak és tejfelesleg miatt. Ez éppen
egy olyan idôszakban történt, amikor
Franciaországnak is komoly gondjai
támadtak tejtermékeinek exportjával.
A francia parasztok az elmúlt évtôl kezdve szinte folyamatosan tüntetésekkel és
útelzárással tiltakoznak a tej átvételi árának csökkenése és az általuk illegálisnak
tekintett import ellen. Egyelôre azonban
nem sok sikerrel.

Tejtermelô gazdák demonstrációja
z Az évek óta csökkenô tejtermelés
oka, hogy az átvételi ár visszaesése miatt tovább folytatódik a kisgazdaságok
megszûnése, vagy áttérése a húsmarha-tartásra.
z Befejezésül néhány sajtfogyasztási szokás a franciáktól: szerintük bûn reggelire
sajtot enni, és vétek elrontani azok ízét
zöldségekkel, gyümölcsökkel, dióval, különösen pedig ecetes salátákkal. Késô délelôtt viszont, korai zónaidôben egy kis sajt
kenyérrel, egy pohár borral már megengedett. A sajtot élô és érzékeny ételnek tartják, ezért nem szabad mellé magvas, rozsos kenyeret, vagy meleg tósztkenyeret
enni. A friss, ropogós, semleges ízû fehér
bagett az igazi. Nálunk talán a semleges
ízû vizes zsemle, vagy kiflidarabkák illenek
a sajtokhoz. A fôétkezések befejezéseként
elengedhetetlen a sajt kóstolgatása megfelelô borral ízlelgetve, a „gourman“ élményt keresve.

Jó étvágyat kívánunk minden
finom sajthoz!!!
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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„Amikor a vadrózsa virágzik a tej megtér”

Magyarországi sajtkészítôk
székelyföldi körútja
2016 májusában a KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete delegációjával
hat napos szakmai látogatást tettünk erdélyi sajtkészítôknél.
Az utazás célja új szakmai és baráti kapcsolatok felvétele és
a már meglévô kapcsolatok elmélyítése volt. A túrát Kiss Ferenc
körösladányi sajtkészítô mester szervezte, aki az elmúlt
években több sajtkészítô tanfolyamot vezetett Hargita megyében,
ugyanakkor állandó szakmai partnere, tanácsadója a
székelyföldi kézmûves sajtkészítôknek.
z A szakmai utazás során az alábbi sajtkészítôket látogattuk meg
• Gyergyószárhegy, Ördög Róbert
• Hidegség, Molnár Csaba
• Csíkszépvíz, Csengô Tejszövetkezet
• Csíkjenôfalva/ Cigánykút, Kedves Tamás
• Csíkszentkirály, Pál Jakab
• Székelydálya, Fülöp Anna és Szabolcs
• Homoródalmás, Sándor Huba
• Székelyszentlélek, Imre Pál
z A meglátogatott gazdálkodók, akik pár
éve Kiss Ferenc tanítványai voltak, nagy
tisztelettel fogadták egykori tanárukat.
Eljutottunk mesebeli szépségû és kalandosan megközelíthetô esztenákra, tipikus nyári és téli szállásokra. Megtanultuk
miért vannak „kosárban” a juhok (így trágyázható a legelô), milyen egy jól mûködô fejôállás („a tej nem hazudik”), megnéztük hol töltik az éjszakát a juhászok (a
verebesben) és hogy meddig merészkednek le a medvék. Mindenhol láthattuk az
európai szintre törekvést, mind a sajtkonyhák higiéniája mind az alkalmazot-

Sajtkészítés a csíkszentkirályi
esztenán Pál Jakabnál

Itt készül a Pálék féle igen
kedvelt Ibolya orda
taknak kialakított körülmények nyugaton
is megállnák a helyüket. S hogy miért is
kezdtek sajtkészítésbe? Egyesek azért,
mert generációk óta ezt csinálja a családjuk, igy értékes tudásnak vannak a
birtokában, más vonzónak találta, hogy
viszonylag kevés beruházással is elindulhat sajtkészítôként. Van aki külföldi (pl.
svájci) tanulmányúton szerzett tapasztalataira igyekszik építeni és folyamatosan
konzultál kollégáival, így segítve egymás
munkáját. Többségük szívesen látná azt,
ha minél többen feldolgoznák a megtermelt tejet és nem adnák le kis pénzért,

Kedves Tamás és Kiss Ferenc a csíkjenôfalvi esztenán

mert az nem igazán éri meg és így félô,
hogy ezek az emberek egy idô után felhagynak az állattartással. Fontosnak
tartják, hogy ötvözzék a sajttanfolyamon
megtanult dolgokat (pl. utómelegítés), a
régi tapasztalatra alapuló tudással (pl.
hamuval készült lúgos vízzel mosogatás).
Szó esett a borjúgyomor oltó elôállítási
technikájáról, az ordakészítés rejtelmeirôl, régi eszközökrôl (pl. juharból kivájt
kelenta) és hogy hogyan lehet savóból
vajat készíteni, érett gomolyából pedig
túrót. Az érlelô páratartalmát pedig úgy
kell beállítani, hogy „a nyárs se égjen el,
de a szalonna is süljön meg!” azaz a félkemény és kemény sajtok is szépen fejlôdjenek-tudtuk meg. Sajtjaik elismertek
(a helyi sajtmustrákon többen közülük
díjat is kaptak), keresettek a vásárlók körében. Általában nincs nagy problémájuk
az értékesítéssel, bár némelyiküknek
erôfeszítéseket kell még tenni ezügyben

Kedves Tamás sajtjai

Â
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mai együttmûködési megállapodást kötött, melynek írásos, ünnepélyes megpecsételésére Magyarországon kerül sor a
IV. Magyar Sajtmustra (Nagyegyháza,
2016. szeptember 30.-október 1.) rendezvényen idén ôsszel. A két szakmai
szervezet közös célként tûzte ki a Kárpátmedence Sajtút Hálózatának kialakítását, melyet közös erôvel, egymás segítésével, pályázati lehetôségek kihasználásával kívánnak létrehozni a jövôben.

Sajtra fel! Séta az esztenán
(eljárni messzebb vásárokra), másoktól
viszont gurigaszámra viszik a sajtot, ami
így gyakran nem is elég. Mégsem lennének hajlandók más sajtját árulni, mert
azzal saját hitelüket rontanák. Egyesek
bár készítenek „ferde” sajtot (a ferde itt
azt jelenti, hogy nem igazi erdélyi sajt,
hanem külföldi recept alapján készített)
a régi tradicionális sajtot tartják igazi
sajtnak, mások nem zárkóznak el az újí-

Verebes, ahol a juhász alszik
tásoktól. Kóstoltunk olyan különlegességet is, mint bivalysajt és bivalyjoghurt
(melyben megállt a kanál olyan sûrû
volt), és természetesen berbécs pörköltöt és sajtos puliszkát is fôztek nekünk,
sôt a gyimesi pityókás házi kenyeret sem
hagyhattuk ki. A turisztika van akinek
még talán nem fér bele az életébe, de
vannak akik minta értékû sajtútállomást
alakítottak ki, ahol pl. a nappaliból be lehet látni a sajtkonyhába. A megtapasztalt vendégszeretet példaértékû lehetne
a magyarországiaknak is. Az esztena látogatások során sokszor éreztük azt,

hogy szívesen maradnánk ott egész nyárra és ott aludnánk egy „esztena-hotelben”, vállalva azt is, hogy néha rettegni
kellene a medvéktôl.
z A kézmûves sajtkészítô gazdákon kívül
meglátogattunk egy mikroüzemet is: az
elsô csíki, egyesületi tulajdonú tejfeldolgozót Szépvízen, amit 2015 tavaszán
adtak át. Dicséretes a helyi összefogás,
a székely életforma fennmaradásához elengedhetetlenek a hagyományos gazdálkodási formák, a közbirtokosság mûködôképessége, a piaci versenyben való
érvényesüléshez pedig arra van szükség,
hogy a gazdák merjenek és akarjanak
szövetkezetekbe tömörülni. A drasztikus
állatlétszám-csökkenés és a megmûveletlen kaszálók számának növekedése
talán megtorpant, de sajnos a kezdeti
nehézségeket még nem sikerült leküzdeniük. Bíztató, hogy egyre ismertebb
Csengô és Pálos sajtjuk, de a lakosságnak is oda kellene figyelni arra, hogy hûek legyenek a helyi terméket iránt!

A szakmai tanácskozáson jelen volt Magyarország Csíkszeredai Fôkonzulátusának képviseletében Lázár Zoltán, külgazdasági attasé; Márton István a Hargita
Megyei Vidékfejlesztési Tanács igazgatója; Sánduly Edit, a Székely Sajtkészítô
Kézmûvesek Egyesületének elnök asszonya; Kovács László, a magyarországi

Kiss Ferenc a Szépvizi Csengô
Sajtüzemben

A homoródalmási „sajtútállomás”
Sándor Hubáéknál

Sajtos puliszka Pálék módra

Fülöp Szabolcsék Gyöngyös nevû
bivalya a háttérben Székelydálya

z A látogatás negyedik napján Csíkkarcfalván sor került egy szakmai találkozóra
is, ahol a magyarországi Egyesület és a
Székely Sajtkészítô Kézmûvesek Egyesülete személyesen is bemutatkozhatott
egymásnak. A sikeres konzultáció során,
a két Egyesület egyelôre szóban, szak-

KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete elnöke,
Kiss Ferenc, körösladányi sajtkészítô
mester, az erdélyi és anyaországi szakmai kapcsolat kezdeményezôje és mozgatórugója; valamint a két egyesület és a
magyarországi delegáció tagjai. A székelyföldi sajtmesterek Sánduly Edit vezetésével bemutatkoztak és kóstolót is
szerveztek.
Köszönjük Kiss Ferencnek a szervezést.
Mikor megyünk újra?
2 KEREKESNÉ DR. MAYER ÁGNES
fôiskolai docens
Eszterházy Károly Egyetem,
Gyöngyösi Campus
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A hazai Magyar Élelmiszerkönyv, valamint
a Codex Alimentarius elôírásainak figyelembe
vételével csoportosított tejtermékek
Ezek fontosabb érzékszervi jellemzôi, valamint érzékszervi bírálatainak szempontjai
Az elmúlt években örvendetesen megszaporodtak a hazai kis és közepes nagyságú,
tejfeldolgozással is foglalkozó üzemek. Ezek nagy része tehéntej, kisebb része juh és kecsketej,
illetve ezek keverékének feldolgozásával foglalkozik, és elsôsorban sajtokat gyártanak.

A

különbözô érdekképviseleti szervek –
nagyon helyesen – gyakran szerveznek, számukra tejtermék-, illetve
sajt-versenyeket, illetve ún. sajtmustrákat.
Ezeken a résztvevôk lemérhetik a gyártott, illetve nevezett termékeik minôségét, egyben
képet kaphatnak a saját minôségbiztosítási
rendszerük fejlesztésének szükségességérôl
vagy az esetleges technológiai fejlesztéseik
irányairól.

A különbözô szervezetek részérôl végzett érzékszervi bírálatok egységes alapokon történô
végzéséhez is szeretnénk segítséget nyújtani,
elsôsorban azért, hogy a különbözô bíráló bizottságok azonos elvek szerint végezhessék a
munkájukat. Másrészt a tejfeldolgozó üzemek
szakemberei is – a saját minôség biztosítási
rendszerük kialakítása során – a termékek
forgalomba hozatalát megelôzô, kötelezôen
végzendô érzékszervi minôsítéseiket is lehetôleg azonos szempontok szerint tudják végezni. Egyben példaként néhány érzékszervi
bírálatot, illetve szempontot is bemutatunk.
Ezt az utóbbit a legtöbbek által is ismert és
gyártott trappista sajt példáján keresztül szeretnénk megtenni.
Az érzékszervi bírálatok során a termékek fontosabb jellemezôit kell figyelembe venni, pl.:
zsírtartalom, szárazanyag-tartalom vagy szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom (relatív
zsírtartalom) stb. A bírálatok korrekt végzése
érdekében csak az azonos mennyiségi és minôségi jellemzôkkel rendelkezô termékeket
célszerû összehasonlítani. Pl. félzsíros terméket félzsíros termékkel. Az értékelés és az
egyes termékek bírálata során célszerû rövid,
írásos vagy szóbeli értékelést is adni, pl. kevésbé jellegzetes, erôsen tisztátalan ízû stb.
A különbözô zsír- és szárazanyag-tartalmú termékek csoportokba történô besorolásáról a
Magyar Élelmiszerkönyv I. kötetébôl kaphatunk részletes felvilágosítást.
Meg kell jegyeznünk, hogy a különbözô tejek
és tejtermékek érzékszervi bírálatának végzése során komoly elôírásoknak kell megfelelni (pl. MSZ 12 292 szabvány). Ezek többek között részletesen kitérnek a minták elôkészítésére, a bírálati helységre vonatkozó
igényekre, a bírálatokat végzô személyek felkészültségére stb., amely szempontokat célszerû betartani. Ezek részletezésére most
nem térünk ki.

Hazánkban az élelmiszerek elôállításával kapcsolatos kötelezettségeket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi
XLVI. törvény szabályozza. A törvényhez kapcsolódó számos miniszteri rendelet van érvényben. Ezen túlmenôen, az élelmiszert elôállítóknak az érvényben lévô európai uniós
rendeleteket és irányelveket is figyelembe kell
venniük a tevékenységük során.
A Magyar Élelmiszerkönyv I. kötetében szereplô 1-3/51-1-es számú elôírás a tejtermékekrôl tartalmazza a tejtermékek csoportosítását, az egyes termékcsoportok meghatározását, az elôállításukhoz felhasználható
összetevôket, a minôségi követelményeket és
a jelölésre vonatkozó elôírásokat. Ezeket
azért közöljük, hogy a tejfeldolgozással foglalkozó üzemek szakemberi a gyártott termékeiket a hazai elôírásoknak megfelelôen be tudják azonosítani (sorolni), pl. gyártmánylapok
készítésekor vagy a tejtermék-mustrákon,
illetve versenyeken való részvétel esetén.
Ez utóbbi esetben nagy mértékben segítve a
bíráló bizottság munkáját.
A Magyar Élelmiszerkönyv II. kötete tartalmazza a MÉ 2-104-es számú, a „megkülönböztetô minôségi jelöléssel” ellátott tejtermékekrôl
és a MÉ 2-105-ös számú, valamint a kézmûves tejtermékekrôl szóló irányelveket.
A savanyú tejtermékekre, valamint a sajtok
fontosabb érzékszervi minôségére vonatkozó
általános elôírásokat az alábbiakban foglaljuk
össze. Ezzel talán sikerül a gyártott termékeket szakszerûen csoportosítani, az érzékszervi
bírálatok során az egységes szempontokat is
érvényesíteni.
SAVANYÚ TEJTERMÉKEK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 2.)
Érzékszer vi követelmények
1. Natúr savanyú tejek és tejszínek.
2. Ízesített savanyú tej- és tejszínkészítmények.
Külsô:
1. Egyenletesen csontfehér színû, felfölözôdéstôl mentes.
2. Egyenletes, a termék jellegének megfelelô
színû, felfölözôdéstôl és savó kiválásától
mentes. Darabos gyümölcs felhasználása
esetén az alvadékban a darabok láthatóak,
habosítás esetén a habszerkezet érzékelhetô.

Állomány:
1. Közepesen sûrûn folyó vagy habszerkezetû,
felfölözôdéstôl és savókiválástól mentes. Darabos gyümölcs vagy fûszer használata esetén az
alvadékban a darabok érzékelhetôek.
2. A májas alvadék egynemû, a csomagolóeszköz falához jól tapadó, felfölözôdéstôl és
kiválástól mentes; összekeverés után sima,
sûrûn folyó.
3. Habart állomány esetén az alvadék egynemû, felfölözôdéstôl és savókiválástól mentes,
sima, sûrûn folyó.
Szag:
1. Kellemesen savanykás, a termék jellegének megfelelôen aromás.
2. Kellemesen savanykás, a felhasznált kultúrára és az ízesítôanyagra, illetve a felhasznált
aromákra jellemzô.
Íz:
1. Kellemesen savanykás, a termék jellegének megfelelôen zamatos.
2. Kellemes savanykás-édeskés vagy sós, a
felhasznált kultúrára és az ízesítôanyagokra
vagy az aromákra jellemzô.
TEJSZÍNEK ÉS TEJSZÍNKÉSZÍTMÉNYEK,
VALMINT ÍZESÍTETT TEJSZÍNKÉSZÍTMÉNYEK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 3.)
Érzékszer vi követelmények:
Külsô:
1. Egyenletesen csontfehér színû, felfölözôdéstôl mentes, vagy legfeljebb kismértékben
felfölözôdött, de a tejszínréteg keveréssel
könnyen eloszlatható.
2. Felfölözôdéstôl mentes, az ízesítô anyagra
jellemzô színû, darabos gyümölcs használata
esetén a gyümölcsdarabok láthatók.
Állomány:
1. Sima, egynemû, a zsírtartalomnak megfelelôen folyó, habbá verve a hab kemény, léeresztéstôl mentes.
2. Sima, az ízesítô anyag eloszlása egyenletes, darabos gyümölcs használata esetén a
gyümölcsdarabok érzékelhetôk.
Szag:
1. Tiszta, kellemes, enyhén fôtt szagú.
2. Kellemes, az ízesítô anyagra vagy az aromára jellemzô.
Íz:
1. Enyhén édeskés, telt, tiszta, kellemesen
fôtt ízû.
2. Kellemesen édes, az ízesítô anyagra vagy
az aromára jellemzô.
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VAJ ÉS IZESÍTETT VAJKÉSZÍTMÉNYEK
Érzékszer vi követelmények:
Külsô:
1. Egyöntetû, jellegzetesen tompa fényû, sárgásfehér vagy világossárga színû.
2. Az ízesítésnek megfelelô színû, esetleg az
ízesítôanyag szemcséi, darabjai láthatók.
Állomány:
1. Egynemû, szilárd és kenhetô 20 °C-on.
2. Egynemû, szilárd és kenhetô 20 °C-on,
esetleg az ízesítôanyag szemcséi, darabjai érzékelhetôk.
Szag:
1. Édes tejszín-vaj (készítmény): kellemesen
fôtt, enyhén dióbélre emlékeztetô, tiszta.
2. Savanyú tejszín-vaj (készítmény): kellemesen
savanykás, jellegzetesen aromás, tiszta. Kellemes, az ízesítôanyag(ok)ra jellemzô, tiszta.
Íz:
1. Édes tejszín-vaj (készítmény): kellemesen
fôtt, enyhén dióbélre emlékeztetô, tiszta.
2. Sózott édestejszín-vaj (készítmény): kellemesen sós, enyhén fôtt, dióbélre emlékeztetô.
3. Savanyútejszín-vaj (készítmény): kellemesen savanykás, jellegzetesen zamatos, tiszta.
4. Sózott savanyútejszín-vaj (készítmény):
kellemesen sós, enyhén savanykás, jellegzetesen zamatos, tiszta.
5. Félsavanyú-tejszín-vaj (készítmény): a szaga és az íze az édes- és a savanyútejszínvaj/készítményé között helyezkedik el.
6. Ízesített tejszín-vaj, kellemes, az ízesítôanyag(ok)ra, vagy az aromára jellemzôen zamatos, tiszta.
OLTÓS ALVASZTÁSÚ ÉRLELT SAJTOK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 4.)
Kemény és extra kemény sajtok
A kemény és extra kemény sajtokat a szilárd,
kemény sajttészta, általában a nagy méret és
tömeg, a szabályos alak és a több hónapos,
hosszú érési idô jellemzi. Egész tömegükben
érnek, de egyes sajttípusok érésében a kéregflórának is szerepe lehet.
Az ide tartozó sajtok három alcsoportba sorolhatók: reszelni való, erjedési lyukas és cseddározással gyártott sajtok.
Reszelni való sajtok:
Legfôbb jellemzôjük a kemény, szemcsés, nehezen vágható, inkább törhetô, reszelhetô állomány.
Erjedési lyukas sajtok:
Legfôbb jellemzôjük a kemény, rugalmas, vágható állomány, a metszéslapon nagyjából
egyenletes eloszlásban nagy, kerek (ementáli típusú) vagy kisebb, kerek (Gruyer típusú), tompa
fényû vagy fényes erjedési lyukak láthatóak.
Cseddározással gyártott sajtok:
Ezekre a sajtokra jellemzô a kemény, de sajátosan képlékeny állomány, a zárt vagy legfeljebb kisebb röghézagokat, repedéseket mutató sajttészta.
Félkemény sajtok:
A félkemény sajtokat a szilárd, de jól vágható
állomány, a közepes méret és tömeg, a sza-
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bályos alak, valamint a több hetes érési idô
jellemzi. Egész tömegükben egyenletesen érnek, egyes alcsoportok érésében a kéregflóra
is szerepet játszik.
1. Erjedési lyukas sajtok:
Közös jellemzôjük, hogy a metszéslapon,
nagyjából egyenletes eloszlásban, nem túl
sûrûn elhelyezkedô, 3-6 mm átmérôjû, kerek,
erjedési lyukak láthatóak. A sajtfelület száraz,
vagy kissé nyirkos tapintás jellemzi.
2. Röglyukas sajtok:
A legfontosabb jellemzô a röglyukas (röghézagos) sajttészta, továbbá hogy az ide tartozó
egyes sajtféleségek érésében a kéregflórának
is több-kevesebb szerepe van.
3. Hevített-gyúrt sajtok:
Közös jellemzôjük a zárt, legfeljebb légzárványokat mutató, kemény, de sajátosan képlékeny sajttészta, az egész tömegben való lassú érés és az enyhe íz.
4. Nemes penészekkel és/vagy rúzsflórával érô sajtok:
Legfontosabb jellemzôjük a vágható, zárt vagy
röghézagos, esetenként kékes-zöld penészerezésû sajttészta, esetleg a fehér penészbevonat, a jellegzetesen pikáns, csípôs íz.
Lágy sajtok:
A lágy sajtokat lágy, a kenhetôtôl a könnyen
vághatóig terjedô állomány, a kis méret és tömeg, a rövid érési idô jellemzi. A sajtok nagy
részének érésében a kéregflóra is fontos szerepet játszik, és az ebbe a csoportba tartozók
egy része kívülrôl befelé érik.
1. Rúzsflórával érô sajtok:
Közös jellemzôjük a lágy sajttészta, legfeljebb
kevés, apró erjedési vagy röglyukkal. A rúzsflórának meghatározó szerepe jut az érésben.
A jellegzetes pikáns szag és íz a jellemzôjük.
2. Fehér nemes penésszel érô sajtok:
Legfontosabb jellemzôjük a fehér penészbevonat, a lágy sajttészta, illetve a gombára
emlékeztetô szag és íz.
3. Belsô érésû sajtok:
Közös jellemzôjük a lágy állomány, a zárt vagy
kevés röglyukat, esetleg erjedési lyukat mutató metszéslap, az enyhe, savanykás íz.
4. Sólében érlelt sajtok:
Legfôbb jellemzôjük, hogy a sajtok sós, savósvizes lében, ún. szalamurában érnek, és így is
kerülnek rendszerint forgalomba. A csontfehér
sajttészta mérsékelten lágy, képlékeny, de
ugyanakkor törékeny, az íze jellegzetesen savanykás, sós.
5. Nemes penészekkel és rúzsflórával érô
sajtok:
Legfontosabb jellemzôjük a lágy, zárt vagy röghézagos, esetenként kékeszöld penész eredet
(a sajttészta esetleg fehér penészbevonatú),
valamint a jellegzetes pikáns, csípôs íz.
Az érzékszervi követelmények szempontjai:
Külsô:
Jellemzôjük a megfelelô alak, a lapok, az oldalfelületek és az élek szabályossága, a felület színe, zártsága vagy röghézagossága, tapintása, a kéreg vastagsága, rugalmassága,
bevonata.

Ízesített sajt esetén jellegzetesség a felületre felvitt ízesítôanyag egyenletes elhelyezkedése is.
Csomagolt sajt esetén a fólia sértetlensége,
légmentes felfekvése, rásimulása a felületre.
Fehérpenésszel és rúzsflórával érô sajtok esetében a bevonat egyenletessége.
Belsô:
Jellemzôjük a sajttészta színének jellegzetessége és egyenletessége, a sajt metszéslapjának zártsága, ill. lyukazottsága, a lyukak alakja, mérete, száma és eloszlása a metszéslapon; ízesített sajt esetén a sajttésztába kevert
ízesítôanyag egyenletes eloszlása a sajttésztában.
Zöld (kék) penésszel érô sajtok esetében követelmény a penész egyenletes eloszlása.
Állomány:
A sajttészta vághatósága, rugalmassága, omlékonysága, lágysága, pépessége vagy merevsége, törékenysége, morzsálódása a figyelembe veendô szempont.
Szag:
A sajt jellegzetes aromájú, a rúzsflórával
és/vagy a nemes penészekkel érô sajtok esetén jellegzetesen pikáns.
Íz:
Jellegzetes a zamatosság és a sós íz mértéke, a rúzsflórával és/vagy nemes penészekkel
érô sajtok esetén jellegzetes a pikáns íz.
SAVAS ÉS VEGYES ALVASZTÁSÚ SAJTOK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 5.)
Friss sajtok
Közös jellemzôjük, hogy a gyártás után azonnal fogyaszthatók, lágy állományúak és kellemesen savanykás ízûek.
Érzékszer vi követelmények:
Friss sajtok, pl. gomolya túró, túró sajtok,
savó sajtok
Külsô:
1. Egyenletesen csontfehér, a tejszínsajtok
selymesen vagy nedvesen fénylôk, a krémtúrók tompa fényûek.
2. Jellemzôen korongformájú, sima és hézagmentes felületû, sárgás-vöröses rúzsbevonattal.
3. Egyenletesen csontfehér, tompa fényû.
Állomány:
1. A tejszínsajtok vágásfelülete zárt, kisebb hézagokkal; az étkezési túró rögösen vagy rétegesen lazán összeálló; a krémtúró sima, krémszerû, jól kenhetô, nyeléskor enyhén tapadó.
2. Halványsárga, áttetszô, lyuk nélküli, rugalmas, szájban elomló, legfeljebb kis túrós
maggal.
3. Sima, egynemû, kissé tapadós, szájban
elomló.
Szag:
1. Jellegzetesen aromás, kellemesen savanykás, friss, tiszta.
2. Jellegzetesen pikáns, aromás.
3. Jellegzetesen aromás, savanykás.
Íz:
1. Jellegzetesen aromás, kellemesen savanykás, friss, tiszta, a tejszínsajtok kellemesen
sósak.
2. Kellemesen sós, jellegzetesen zamatos, pikáns, enyhén savanykás.
3. Kellemesen sós, enyhén savanykás, tiszta.
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8. SAJTKÉSZÍTMÉNYEK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 6.)
Natúr sajtkészítmények
Kizárólag savas és/vagy oltós alvasztású sajtokból, esetleg más tejeredetû termékek hozzáadásával készülnek (pl. gomolyatúró, vajas márványsajt). A juhtúróban a juhtej eredetû termékhányadnak legalább 70%-nak (m/m) kell lennie.
Ízesített sajtkészítmények
Savas és/vagy oltós alvasztású sajtokból megfelelô édes gyümölcsös vagy fûszeres-zöldséges
ízesítéssel elôállított termékek (pl. körített tehéntúró). A termékekben a tej eredetû egyszerû termékhányad legalább 70% (m/m) legyen.
Desszert jellegû sajtkészítmények
Közös jellemzôjük, hogy ezeket a termékeket
desszertként fogyasztják. A termékekben – ill.
a Túró Rudi és hasonló termékek esetén – a
túrótöltetben a tej eredetû termékhányadnak
legalább 50%-nak (m/m) kell lennie. A termék desszert jellegét az ízesítôanyag használata (pl. gyümölcsös túróhab) vagy bevonatként való alkalmazása (pl. csokoládé bevonatos Túró Rudi) stb. adja.
Érzékszer vi követelmények:
1. Natúr sajtkészítmények
2. Ízesített sajtkészítmények
3. Desszert jellegû sajtkészítmények
Külsô:
1. Az alapanyag a sajt(ok)ra jellemzô.
2. Az alapanyag a sajt(ok)ra emlékeztetô.
3. Rétegezett termékek esetén a rétegek elhatároltak, bevonatos termékek esetén a bevonat egyenletesen fedi a terméket.
4. Habosított termékek esetében a habeloszlás egyenletes.
Állomány:
1. Sima, jól kenhetô, szájban olvadó.
2. Jól kenhetô, az ízesítôanyag darabjai, szemcséi érzékelhetôk.
3. Az alapanyag (réteg) töltete finoman szemcsés, a bevonat ép, könnyen harapható.
Habosított termékek esetén az állomány könnyû.
Szag:
1. Kellemes, jellegzetes, az alapanyagra emlékeztetô.
2. Kellemes, jellegzetesen aromás, az ízesítô
anyag(ok)ra emlékeztetô.
3. Kellemes, tiszta, az alapanyag-sajtra, ill. az
ízesítô anyagra vagy a bevonatra emlékeztetô.
Íz:
1. Kellemesen sós, zamatos, az alapanyagra
jellemzô.
2. Kellemes, jellegzetesen zamatos, az ízesítô anyag(ok)ra jellemzô.
3. Kellemesen édes, ill. az ízesítô anyagra vagy
a bevonatra jellemzô.
ÖMLESZTETT SAJTOK ÉS
ÖMLESZTETT SAJTKÉSZÍTMÉNYEK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 7.)
A termékcsoport meghatározása
Az ömlesztett sajt egy vagy több sajtféleségbôl, tejalkotórészek és/vagy egyéb élelmiszerek hozzáadásával vagy ezek nélkül, aprítás-

sal, keveréssel, hôkezeléssel (ömlesztéssel)
és emulgeálással elôállított tejtermék.
Az ömlesztett sajtokat összetételük alapján
három nagy csoportba soroljuk, és megkülönböztetünk megnevezett sajtféleségû ömlesztett sajtot, ömlesztett sajtot és ömlesztett
sajtkészítményt.
Mind a három csoportba tartozó termékek készíthetôk vágható vagy kenhetô állománnyal.
A vágható állományú termékeket a legfeljebb
90, a kenhetôket a 91-240, 18 °C-on mért
penetrációs érték jellemzi.
A zsírtartalom szerint az ömlesztett sajtok
a szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom (a
továbbiakban röviden: zsír a szárazanyagban)
alapján öt alcsoportba sorolhatók: zsírdús,
zsíros, félzsíros, zsírszegény és sovány.
Megkülönböztetünk csak tej eredetû termékeket tartalmazó (natúr) ömlesztett sajtot és
ízesítôanyagokat is tartalmazó ízesített ömlesztett sajtot.
„Megnevezett sajtféleségû”
ömlesztett sajt
A megnevezett sajtféleségû ömlesztett sajt
olyan termék, amelyet kizárólag sajt(ok)ból
állítottak elô, víz és a zsírbeállításhoz szükséges tejzsír (tejszín, vaj, vajzsír, vajolaj) hozzáadásával. A termékben a megnevezett sajtféleség(ek) mennyisége a sajthányadnak legalább 75%-a (m/m) legyen, a vágható és
a kenhetô állományú sajtokban egyaránt.
A fennmaradó sajthányad hasonló típusú
sajtból álljon.
A megnevezett sajtféleségbôl elôállított, vágható állományú ömlesztett sajt szárazanyagtartalma legfeljebb 4%-kal (m/m) lehet kisebb, mint a gyártáshoz felhasznált megnevezett sajté, vagy mint a felhasznált sajtok szárazanyagainak számtani középértéke.
A cukortól eltekintve – fûszerek, megfelelôen
elôkészített növényi anyagok és egyéb élelmiszerek hozzáadásával – elôállíthatók az ebbe
a csoportba tartozó termékek ízesített változatai is. Az ízesítô anyag mennyiségét úgy kell
megválasztani, hogy az megfelelô jelleget biztosítson a terméknek. A végtermék szárazanyag-tartalmában a sajt(ok) mennyiségének
legalább 83%-nak kell lennie.
Ömlesztett sajt
Az ömlesztett sajt olyan termék, amelyet
sajt(ok)ból víz, valamint a zsírbeállításhoz
szükséges tejzsír és egyéb tejtermékek hozzáadásával állítottak elô. Ez utóbbiak mennyisége legfeljebb annyi lehet, hogy a végtermékben a tejcukor mennyisége nem haladhatja
meg az 5%-ot (m/m).
Az ízesített változatok gyártására vonatkozó
elôírások megegyeznek a 9.1.1. pontban
meghatározottakkal.
Ömlesztett sajtkészítmény
(pl. ömlesztett sajtkrém)
Az ömlesztett sajtkészítmény olyan termék,
amely sajt(ok)ból víz, valamint a zsírbeállításhoz szükséges, valamint egyéb tejtermékek
hozzáadásával állítottak elô. Követelmény,
hogy a végtermék szárazanyagában a sajt(ok)
mennyisége legalább 51% (m/m) legyen, a
tejcukortartalom nincs korlátozva.

Szabályos alakú ömlesztettsajt-darabok.
Külsô: A termék kéreg nélküli, felülete sima,
a csomagolóanyag hézagmentesen simul a
felülethez, a hajtogatás ráncaiban nem lehet
sajtanyag. Felületi ízesítés esetén az ízesítôanyag a sajt felületén egyenletes eloszlásban
helyezkedjen el. Tégelybe csomagolt termék
esetében a fedôfólia hegesztése folyamatos
legyen. Füstölt, ömlesztett sajtok esetében a
kéregszerû felület egyenletes és egyöntetûen
sárgásbarna színû.
Belsô: A termék színe egyöntetû, tompa fényû vagy selyemfényû, a sajt jellegének megfelelô; a sajt szerkezete tömör, lyuk nélküli,
egy-két légbuborék megengedett. A sajttésztába kevert ízesítôanyag szemcséi a metszéslapon egyenletes eloszlásban láthatók.
Állomány: Jól vágható vagy kenhetô, sima,
szájban könnyen olvadó.
Szag: Sajtszerû, a típus megnevezése esetén
a felhasznált sajtra, illetve ízesítés esetén az
ízesítô anyagra emlékeztetô.
Íz: Sajtos típus megnevezése esetén a felhasznált sajtra jellemzô, ízesítés esetén az
ízesítô anyagnak megfelelô, az ízesítô anyag
szemcséi a szájban észlelhetôk.

A súlyozó faktorok
alkalmazásával, valamint
egyéb szempontok
figyelembevételével végzett
érzékszeri bírálatok
lehetôségei és általános
szempontjai
A következôkben néhány érzékszervi bírálati módszert próbálunk bemutatni a gyakorlati szakemberek számára.
A súlyozó faktorok alkalmazása során a termékek érzékszervi bírálatakor a következô kiemelt minôségi jellemzôk (szempontok) szerint értékelünk.
Folyékony halmazállapotú
termékek esetében:
Külsô
Állomány
Szag
Íz
Sajt termékek esetében:
Alak, méret, esetleg súly
Szín
Lyukazottság
Állomány
Íz
A folyékony halmazállapotú termékek esetében a felsorolt minden egyes minôségi jellemzôre maximálisan öt (5) érzékszervi pontszám adható. Az adható pontszámok maximális összege 20 pont. A pontozás során a
legkisebb érték a 0.5-ös pontszám.
A sajtok érzékszervi bírálata a fentiekhez hasonló módon történik (az adható maximális
pontszám szintén 20 pont), azonban a minôségi szempontok – a termékek jellegébôl adódóan – kiegészíthetôk egyéb jellemzôkkel is.
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A súlyozó faktorok a termékek jellegének, illetve az érzékszervi jellemzôinek fontosságát
figyelembe vételével határozhatók meg. Ezek
végösszege: 4 pont. A faktorok száma, illetve
ezek értéke az igényeknek megfelelôen változtatható, de a végösszegnek mindig 4 pontnak kell lennie. Változhatnak minôségi jellemzôk, például a termékek változó zsírtartalma,
(zsíros, félzsíros stb.), a hagyományos vagy
fóliában történô érlelés, az alak megváltoztatása pl. korong vagy hasáb estén stb.
Végezetül a termékek érzékszervi bírálata során kapott pontszámokat a súlyozó faktorokkal
meg kell szorozni. Ez az érték adja a termék
végsô érzékszervi pontszámát. Ezt a mûveletet
egy rendkívül egyszerû számítástechnikai program segítségével könnyen megoldhatjuk.
A folyékony termékek esetében a javasolt
súlyozó faktorok a következôk:
Külsô
0.7
Állomány
0.8
Szag
1.0
Íz
1.5
Sajtok esetében:
Külsô
Állomány
Lyukazottság
Szag
Íz

0.7
0.5
0.5
0.8
1.5

Minôsítés:
17,5-20 pont
15,0-17,4 pont
12,5-14,9 pont
10,0-12,4 pont
9,99- pont

kiváló
jó
közepes
megfelelô
nem megfelelô

Ezzel a minôsítési rendszerrel a különbözô tejtermékek vagy a gyártóktól származó termékek, illetve az egyes termékcsoportok minôsége is könnyen összehasonlítható,
illetve osztályba sorolható. A rendszer
akár az importból származó termékek értékelésére is felhasználható.
Egy másik, hagyományosnak mondható érzékszervi bírálat során javasolható bírálati
szempontok – például a trappista illetve edámi sajt esetében – a következôk.
Trappista sajt
A sajttészta színének bírálatakor:
ha a tészta egyenletesen sárga, vagy sárgás
fehér színû:
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Lyukazottság bírálatakor:
ha a sajt vágási felületén 2-4 darab egymástól távolabb elhelyezkedô, apró erjedésû lyukak láthatóak:
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Állomány bírálatakor:
ha a sajttészta félkemény, könnyen vágható,
rugalmas, a szájban elomló:
• akkor megfelelô,

ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Szag bírálatakor:
ha a sajt enyhe, kellemes, jellegzetesen aromás, tiszta szagú,
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Íz bírálatakor:
ha a sajt kellemes, telt, enyhén savanykás,
jellegzetesen zamatos, tiszta ízû,
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Edámi sajt
Sajttészta színének bírálatakor:
ha a tészta egyenletesen aranysárga színû,
tompa fényû
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Lyukazottság bírálatakor:
ha a sajt vágási felületén lyuk egyáltalán nem
látható, vagy ha néhány, borsószem nagyságú kerek erjedési lyuk látható egyenletes eloszlásban:
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Állomány bírálatakor:
ha a sajt tészta félkemény jól vágható, rugalmas, tésztaszerûen gyúrható, ízleléskor a
szájban elomló:
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Szag bírálatakor:
ha a sajt enyhe, kellemes, jellegzetesen aromás tiszta szagú:
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
Íz bírálatakor:
ha a sajt enyhe, telt, jellegzetesen zamatos,
tiszta ízû
• akkor megfelelô,
ha ettôl eltérô,
• akkor hibás.
A trappista sajt nem fóliában érlelt, gyártástechnológiai mûveleteit, illetve a gyártás során elkövethetô hibákat is figyelembe vevô
szempontok szerint összeállított érzékszervi
bírálatához minta:
Alak, méret, súly
Korong alakú, átmérôje kb. 150 cm, magassága kb. 60 mm, súlya 1,2-1,5 kg, hagyományosan érlelt sajt.
Az alak bírálatakor: ha a sajt
alakja szabályos korong, mérete és súlya az elôírásoknak megfelelô, az alsó és felsô lapja sima
egyenletes, a kerülete enyhén kidomborodó, a
lapok és az oldalfelület találkozása éles, akkor
• megfelelô
alakja kevésbé szabályos korong, mérete, súlya az elôírásoknál kisebb mértékben eltérô,
illetôleg felsô lapja domború, a kerülete erôsebben kidomborodó, akkor
• még megfelelô

az elôírástól eltérô méretû, súlyú vagy ferde, deformált, puffadt vagy közepesen beesett, akkor
• hibás
A kéreg fizikai állapotának bírálatakor:
ha sajt kérge
sima, hibátlan, vékony, rugalmas, tiszta, gondozott, legfeljebb a sajtkendô gyenge rajzolatát mutatja, akkor
• megfelelô
a kívántnál vékonyabb, vastagabb vagy kissé
ráncos, gyûrött, kevésbé gondozott, akkor
• még megfelelô
erôsen gyûrött, gödrök, lyukak, foltok, repedések láthatóak, esetleg sérült, akkor
• hibás
Sajttészta színének bírálatakor: ha a sajt
egyenletesen aranysárga színû, akkor
• megfelelô
zöldes, vagy szürkés sárga, akkor
• még megfelelô
kréta fehér, erôsen zöldes sárga, erôsen foltos, erôsen szennyezett, akkor
• hibás
Lyukazottság bírálatakor:
ha a sajt vágási felületén 3-8 egymástól távolabb elhelyezkedô borsószem nagyságú kerek, erjedésû lyuk látható, akkor
• megfelelô
ha nagyobb számú lyuk látható, vagy az eloszlása kissé egyetlen, akkor
• még megfelelô
ha apró lyukak (ún. tûlyukak) láthatók, a sajt
röglyukas, vak, repedezett, puffadt, akkor
• hibás
Állomány bírálatakor:
ha a sajttészta félkemény, jól vágható, rugalmas, ízleléskor szájban elomló, akkor
• megfelelô
ha alig észrevehetôen darás, kissé pépes
vagy morzsálódó, akkor
• még megfelelô
ha gumiszerû, száraz, szivacsos, morzsálódó,
élvezhetetlen, akkor
• hibás
Szag bírálatakor:
ha enyhe, kellemes, jellegzetesen aromás,
tiszta szagú, akkor
• megfelelô
ha kevésbé jellegzetes, idegen szagtól mentes, akkor
• még megfelelô
ha savanyú, bûzös, dohos, élesztôs, kellemetlenül szaghibás, akkor
• hibás
Íz bírálatakor:
ha kellemes, telt, enyhén savanykás, jellegzetesen zamatos, tiszta ízû, akkor
• megfelelô
ha kevésbé jellegzetes, de idegen íztôl mentes, akkor
• még megfelelô
ha csípôs, keserû, émelyítô, élvezhetetlen, akkor
• hibás

2 MERÉNYI IMRE

Minôségi címke és nyomtatók közvetlenül gyártótól
A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó címke gyártás egyik
legfontosabb szereplôje Európában. A központi nyomda, amely
Németország legnagyobb thermo papír nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 35 millió m2 papírt dolgoz fel.
Termék elôállítás folyik még Ausztriában, Olaszországban,
Spanyolországban és a tengeren túlon üzemelô nyomdákban is.

A Bizerba gyártás fô különlegessége, hogy a nyomda saját
öntapadó alapanyaggyártással rendelkezik. A helyben készített
laminátok a különbözô Bizerba címkenyomtatókhoz (kereskedelmi,
ipari, logisztikai) optimális mûködéséhez lettek kifejlesztve, mind
a nyomathordozó, mind a ragasztó, mind pedig a hordozópapír
tekintetében. A nyomdai fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az
ügyfeleinknél levô Bizerba nyomtatós mérleg thermofejei
és a berendezések ez által a lehetô leghosszabb
élettartalmúak legyenek.

A BIZERBA a piacon egyedülálló módon kínál
BERENDEZÉSEKET (címkenyomtatós mérlegeket, ipari
címkézôket stb.), CÍMKÉT (fekete-fehér öntapadós thermo, vagy
színes thermo stb.) SZERVIZT (címke tervezés, készülék javítás stb.)
a vevôinek. Ezzel a „MINDENT EGY HELYRÔL” koncepcióval
probléma esetén elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért (a berendezést szállító
a címke beszállítót, a címke beszállító a szervizt és viszont).
A magas szintû szolgáltatás egy kézben tartásával
segítjük vevôinket ahhoz, hogy termelésük zavartalan és folyamatos
legyen, mindezt a karbantartási költségek
optimális szinten tartása mellett.

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: (1) 471-4000 • Fax.: (1) 471-4001

www.bizerba.hu · info@bizerba.hu

Kun László
Értékesítési tanácsadó
Telefon: 20/444-1789
E-mail: laszlo.kun@bizerba.hu

z Az Agrometal egyik fô fejlesztési iránya a vertikális tejfeldolgozás kiterjesztése különösen szélsôséges körülmények
közé, gyorsan telepíthetô és áthelyezhetô konténeres technológiával.
z Ezek a készre szerelt, letesztelt üzemek
szinte azonnal beüzemelhetôk, amihez
konténeres kialakítású szél, nap, vagy
fosszilis energiával mûködô mobilerômûvek felhasználásával biztosítható a
mûködéshez szükséges energia.

A konténerbe telepített tejfeldolgozó üzemekbe telepített technológia az igényeknek megfelelôen könnyen variálható és az elkészült üzemek megfelelnek az általános élelmiszerüzemekre vonatkozó jogszabályi elôírásoknak, az építési költségek áttelepítésnél nem jelentenek veszteséget.
z A kulcsrakészen szállított tejfeldolgozó üzem elônye, hogy mobilitása miatt
piaci értékét megôrzi és az új helyszínen a beüzemelése is csak néhány
napot vesz igénybe.

z A konténerek egy, vagy több konténerbôl állhatnak és egy vagy többszintes elrendezésben építhetôek.
z Az így kialakított konténeres tejüzemek a
legkülönbözôbb tejtermékek így pasztôrözött
tej, sajtféleségek, túró, savanyított termékek elôállítására alkalmasak és könnyen üzemeltethetôek.

z A helyi élelmiszer-elôállítás regionális
megvalósításához nyújthat optimális
megoldást ez a fajta tejfeldolgozás, ami
megtermelt vagy felvásárolt tejbôl képes a
helyszínen, jó minôségben feldogozott tejterméket biztosítani a helyi fogyasztók számára.

FÜLÖP GÉZA 2 ügyvezetô

Kétkonténeres
tejfeldolgozó
üzem építés
közben

Egy konténeres sajtüzem napi 300/600
liter tej feldolgozására (60-80 kg sajt)

Egyszerû savanyútermék gyártó
üzem poharas termékek gyártására (látványterv)

Napi 2000 liter tej feldolgozására alkalmas
tejfeldolgozó üzem savanyútermék és sajt
elôállítására (látványterv)

