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z Nyár kö ze pén já runk. Vi szony la gos csend
ho nol kis ha zánk tej pi a cán. Nincs de -
monst rá ció, nem tün tet nek a tej ter me lôk.
Az ág azat a nem zet kö zi és ha zai tej pi a con
zaj ló ked ve zôt len pi a ci fo lya ma tok okán to -
vább ra is sú lyos hely zet ben van. Nincs szá -
mot te vô ha tá sa an nak, hogy Nyu gat-Eu ró -
pa azon na li (spot) pi a ca in emel ke dés nek

in dult a tej fel vá sár lá si ára. Olasz or szág ban a pasz tô rö zött fö lö -
zött tej ára 40 szá za lék kal, a pasz tô rö zött tel jes tej ára 20 szá -
za lék kal, Hol lan di á ban pe dig a nyers tej ára 25 szá za lék kal nö -
ve ke dett má jus ban. Mér té ka dó pi a ci elem zôk sze rint a vál ság
meg ol dá sá ban az iga zi át tö rést az orosz em bar gó fel ol dá sa
je len te né. Na i vi tás len ne ab ban bíz ni, hogy az Eu ró pai Unió
ve ze tô i re pont a tej ter me lôk tud ná nak oly mér té kû nyo mást
gya ko rol ni, hogy meg szûn jön az em bar gó. 

z A Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács azt ja va sol ja,
hogy a vál ság el mély ülé se mi att a tej ter me lôk ré sze sül je nek
uni ós for rás ból rend kí vü li tá mo ga tás ban, amely nek mér té ke
tej li te ren ként 30 Ft össze gû le gyen. Az FM Saj tó i ro da ál tal ki -
a dott ha tá ro zott ál lás fog la lás sze rint a kor mány is a ma gyar
tej ter me lôk mel lett áll. Nem le het két sé ges, hogy az ág azat
sta bi li zá ci ó ja ér de ké ben min dent el kö vet majd, hogy a hely -
zet meg ol dód jon. Ki emel ten ke ze li a tej és tej ter mék ág aza -
tot, és a ter me lés hez kö tött tá mo ga tá so kat a le he tô leg ma -
ga sabb szin ten ha tá roz za meg. Uni ós szin ten a tej ter me lôk -
nek szó ló tá mo ga tás mér té ke egy te hén re szá mít va Ma gyar -
or szá gon a má so dik leg ma ga sabb. A tej ág azat meg men té sé -
re, sta bi li zá lá sá ra a 2015-ös 49 mil li árd után idén min den
ko ráb bi nál na gyobb – uni ós össze ve tés ben is ma gas –, mint -
egy 63,5 mil li árd fo rint tá mo ga tá si ke ret áll ren del ke zés re.

z Jö vô re 5%-ra csök ken a friss tej áfá ja, ezál tal ol csóbb és
meg fi zet he tôbb le het a ma gyar csa lá dok szá má ra a tej, és vár -
ha tó an nö vek szik majd a ke res let is a bol tok ban. Ez zel kap cso -
lat ban nincs né ze ta zo nos ság a te jes szak mát kép vi se lôk je len -
tôs ré sze és a kor mány za ti dön tés ho zók kö zött. Ab ban nincs vi -
ta, hogy az áfa csök ken tés jó té kony ha tás sal le het az ala cso -
nyabb bol ti ár ki a la ku lá sá ra. Azt vi szont nem le het tud ni, hogy
ho gyan va ló sul majd meg az el kép ze lés a gya kor lat ban, ha a
fo gyasz tói tej (UHT tej) áfá ja nem fog mér sék lôd ni.

z Az min den kép pen jó do log, hogy nôtt a tej pi a ci el len ôr zé sek
in ten zi tá sa. Az  Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal el nö ke ál tal
el ren delt komp lex tej pi a ci el len ôr zés so rán ed dig mint egy fé l-
e zer té tel UHT te jet el len ôriz tek, és a jö vô ben az el len ôr zé sek
fo lya ma to sak lesz nek. Az el len ôr zé sek ered mé nye ként már
ed dig is több tí ze zer li ter nyi, zö mé ben szlo vák, il let ve cseh
ere de tû, 1,5 szá za lé kos zsír tar tal mu UHT tej té telt von tak ki
a for ga lom ból.
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tej po zi tív élet ta ni ha tá sai mi -
att, va la mint hogy fel hív juk az
em be rek, kü lö nö sen a nôk és

a gyer me kek fi gyel mét a kal ci um be vi tel
fon tos sá gá ra, a Nem zet kö zi Tej szö vet -
ség 1957-ben má jus utol só kedd jét ne -
vez te ki, az ENSZ Me zô gaz da sá gi és
Élel me zé si Vi lág szer ve ze te (FAO) 2001-
tôl pe dig már konk rét dá tu mot, a jú ni us
1-jét je löl te meg a Tej Vi lág nap já nak.

z A tej és a tej ter mé kek a le gér té ke -
sebb élel mi sze re ink kö zé tar toz nak,
mert tar tal maz zák min da zo kat az anya -
go kat, ame lyek a szer ve zet fel épí té sé hez és élet ben tar tá sá hoz
szük sé ge sek. Ezek ben a ter mé kek ben a táp anya gok könnyen
emészt he tô alak ban, az egész sé ges táp lál ko zás hoz szük sé ges
ked ve zô arány ban ta lál ha tók meg. A tej az em be ri ség egyik leg -
fon to sabb ala pé lel mi sze re. A gye re kek szá má ra kü lö nö sen fon -
tos a tej, mert tar tal maz majd nem min dent, ami re a fej lô dé sük
so rán szük sé gük le het: zsí ro kat, szén hid rá tot, fe hér jé ket, vi ta -
mi no kat (ß-ka ro tin, A-, D-, E-, K-, C vi ta mi nok), és ás vá nyi
anya go kat (kal ci um, ká li um, nát ri um).

z A Ter mék ta nács ál tal szer ve zett 2016. évi ren dez vény so ro zat
köz pon ti ele me a ‚Tej-Szív’ lo gó volt, mely egy re több ha zai ere -
de tû te jen és tej ter mé ken meg ta lál ha tó: egy szer re fe jez ki ér -
zel me ket és ér té ke ket.

z A prog ram so ro zat üze ne te a gyer me kek hez
szólt, hang sú lyoz va az egész sé ges élet mód és
a tej fo gyasz tás kap cso la tát, va la mint szo ro san
kö tôd ve a most zaj lott Lab da rú gó Eu ró pa Baj nok -
ság hoz.

z A Tej Vi lág na pi ren dez vény so ro za ton a Ter mék ta -
nács cél ja volt egy olyan ak ti vi tás so ro zat ki a la kí tá -
sa, amely egy szer re edu kál, a gyer me kek akt ív
rész vé te lét le he tô vé te szi és szó ra koz tat. En nek
meg fe le lô en a gyer me kek gya kor la ti lag játsz va ta -
nul hat tak a Ter mék ta nács ki ál lí tá si te rü le tén.

TEJ VILÁGNAP – 2016
z A kis is ko lás gyer me -
kek a szá muk ra ki a la -
kí tott ‚Tej7pró ba’ ál lo -
má sa in vé gig jár hat ták
a tej út ját. A ré ten le -
ge lô te he nek tôl el jut -
hat tak az utol só pon -
tig, ahol már a fel dol -
go zott, friss te jet „ve -
het ték le a pol cok ról”.

z A ‚Tej7pró ba’ ál lo má sa it en nek a gon do lat nak meg fe le lô en
hét rész re osz tot ta a Ter mék ta nács. A hét ál lo má son kü lön bö -
zô ér de kes fel ada tok és szó ra koz ta tó ese mé nyek vár ták a gyer -

me ke ket. Mi re a tej út já nak vé gé re ju -
tot tak, nem csak szá mos ér de kes in -
for má ci ót tud tak meg a tej rôl, ha nem
egyút tal él mé nyek kel gaz da god va be -
jár ták a Ter mék ta nács ál tal ki a la kí tott
él mény pá lya tel jes te rü le tét (mû te hén

fe jés, tej te ke, kvíz, tej szív lo gós óri ás

puzz le, vi ta min va dá szat, te jes zacs -

kó ban fu tás).

z A Tel ki Ál ta lá nos Is ko lá ból 120 fô
4. és 5. év fo lya mos gyer mek ér ke zett
az ese mény re. A gyer mek kis pá lyás
fo ci baj nok ság Kas sai Vik tor síp -
szó já val és Nyi la si Ti bor kezd ôrú -

gá sá val kez dô dött. A gyer me kek ter mé sze te sen tej-szív lo gós
pó ló ban fo ciz tak.

z Va la mennyi gyer mek, aki fel ke res te a ‚Tej7pró ba’ ál lo má sa it
egy ka la uz fü ze tet ka pott. A fü zet tar tal maz ta a pró ba ál lo má sa -
it, ame lye ket fel ke res ve a fel ada tok he lyes el vég zé se után kap -
tak egy-egy tej szív lo gós iga zo ló pe csé tet. Mi u tán össze gyûlt az
ál lo má sok va la mennyi pe csét je, a gyer me kek fel ke res het ték a
tej bárt, ahol min den ki el fo gyaszt hat ta jól meg ér de melt ju tal -
mát, egy-egy po hár fi nom fris sí tô te jet, ter mé sze te sen tej szív
lo gós bög ré ben.

z A ren dez vény so ro zat meg nyi tó ját Mély ku ti Ti bor, a Ter mék ta -
nács el nö ke, va la mint a ce re mó nia mes ter, Pe túr And rás sport -
ri por ter, a Sport1 TV szer kesz tô mû sor ve ze tô je tar tot ta.

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 konfe-
rencia elôadásokra invitálta a Terméktanács
vendégeit, hanem arra kérte, legyenek 
részesei egy tejfogyasztást népszerûsítô 
és egészséges életmódra nevelô országos
programsorozat indító eseményének.

A
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z A saj tó tá jé koz ta tón részt ve vôk (Mély ku ti Ti bor, Dr. Nagy

Ist ván, Ist ván fal vi Mik lós, Kas sai Vik tor, Nyi la si Ti bor, Harcz

Zol tán, Ora vecz Már ton) a tej fo gyasz tás és az egész sé ges élet -
mód fon tos sá gá ról be szél tek.

z Nagy Ist ván ál lam tit kár úr el mond ta, a
tej ág azat je len le gi ne héz pi a ci hely ze té re
a meg ol dást a fel dol go zás ban és a ma -
gas pi a ci ér té kû ter mé kek elô ál lí tá sá ban
kell ke res ni. Az ál lam tit kár az is ko la tej -
prog ram mal kap cso lat ban kö zöl te: a kor -
mány za ti elô ter jesz tés ben az sze re pel,
ho gyan le het nö vel ni a prog ram ban részt -
ve vôk lét szá mát. Nagy Ist ván szólt ar ról
is, hogy a tej ág azat hely ze té nek meg ol -

dá sá hoz el en ged he tet len a ter me lôk, fel dol go zók, ke res ke dôk,
va la mint a fo gyasz tók együtt mû kö dé se.

z Mély ku ti Ti bor, a
Ter mék ta nács el -
nö ke egye bek mel -
lett a Nem ze ti Élel -
mi szer lánc-biz ton -
sá gi Hi va tal sze re -
pét mél tat ta, el -
mond ta, eb ben az
év ben a Hi va tal so kat tett a tej ág azat hely ze té nek ja ví tá sá ért.
Is mer tet te, je len tôs együtt mû kö dés ala kult ki a hi va tal lal,
amely so kat se gít az élel mi szer-ha mi sí tás el len ôr zé sé ben, ami
je len tô sen hoz zá já rul a ha zai tej ág azat meg men té sé hez.

z A szak ma kö zi szer ve zet el nö ke el mond ta: 2014-ben a tej fo -
gyasz tás évi 156,7 ki lo gramm volt, ami nö ve ke dést je lent az
elô zô év hez ké pest, ám még min dig el ma rad a 2005-ös ki -
emel ke dô év tôl, ami kor ez az ér ték 166,8 ki lo gramm volt.

z A ren dez vé nyen tisz te le tét tet te Dr. Bog nár La jos
élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lôs he lyet tes ál lam -
tit kár is.

z A dél utá ni prog ram so rán kis pá lyás lab da rú gó
baj nok ság ke rült meg tar tás ra a tej ág azat kép vi se lôi
szá má ra (‚Ter me lôk’-‚Fel dol go zók’-‚Ke res ke dôk’-
‚Te je sek’ csa pa tai csap tak össze) – a dön tô mér kô -
zést Kas sai Vik tor nem zet kö zi já ték ve ze tô ve zet te.
A lab da rú gó tor nát a Fel dol go zók nyer ték.

z A Ter mék ta nács to váb bi – a fen ti ek kel azo nos prog ra mo kat
kí ná ló – re gi o ná lis ren dez vé nye ket szer ve zett jú ni us el sô he té -
ben Sze ge den, Szek szár don, il let ve Deb re cen ben, ál ta lá nos is -
ko lá sok be vo ná sá val.

z A Ter mék ta nács Kö zös sé gi Mar ke ting Alap ja szin tén tá mo gat -
ta a 2016. jú ni us el sô nap ján Ka pos vá ron, a Kos suth té ren tar -
tott Tej Vi lág na pi ren dez vényt, me lyen szí nes mû so rok kal vár ták
az is ko lá so kat és az óvo dá so kat. A gye re kek si mo gat hat tak bo -

cit, meg néz het ték, ho gyan kell fej ni, kö -
zös tán cot ta nul tak és mu tat tak be, utá -
na pe dig meg ko ro náz ták So mogy Tej her -
ceg nô jét is. Az ese mé nyen részt ve vô több
mint 500 gyer mek min dezt a ma gyar tej -
ág azat kö zös sé gi már ká ját, a tej szív lo gót
vi se lô egyen pó lók ban tet te.

2 TEJ TER MÉK TA NÁCS
Fo tó: Tej Ter mék ta nács
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XIX. szá zad de re kán, ami kor a
Völgy sé gi já rás köz pont ja ként
tar tot ták szá mon Bony há dot, a

né met nem ze ti sé gû la ko sok szá ma meg -
ha lad ta a te rü let össz la kos sá gá nak
85%-át. Két év szá za don át a vá ros meg -
ha tá ro zó an né met és zsi dó jel le gû volt.
A má so dik vi lág há bo rú tra gi kus ese mé -
nye ket ho zott szá muk ra. 1944 jú li u sá -
ban Bony hád két zsi dó get tó já ból 1344
sze mélyt de por tál tak Ausch witz ba, kö zü -
lük alig né há nyan tér tek vissza. 1945 ja -
nu ár já ban 1866 né met nem ze ti sé gû la -
kost vit tek „má len kíj ro bot”-ra. A há bo rú
vé ge sem ho zott meg nyug vást. Az ak ko ri
kor mány a cseh (Be nes) és a szö vet sé -
ges ha tal mak nyo má sá ra a né me tek je -
len tôs ré szé nek min den va gyo nát el ko -
boz ta, ôket pe dig elûz te szü lô föld jük rôl.
Há rom lép csô ben a völgy sé gi né me tek
csak nem fe lét, 13 299 fôt te le pí tet tek ki
Né met or szág ba. A me gü re se dett sváb
há zak ba Er dély bôl jö vô szé ke lye ket, il let -
ve fel vi dé ki ma gya ro kat te le pí tet tek.
A vá ros nem ze ti sé gi össze té te le ma is
sok szí nû: ma gya rok, né me tek (1150 fô),
szé ke lyek, ro mák (160 fô) és fel vi dé ki ek
él nek a te le pü lé sen.

z Bony há don or szá gos hí rû üze mek ala -
kul tak ki, így a ci pô gyár, a zo mán ce dény -
gyár és a kés gyár. Leg in kább is mert té
azon ban szar vas mar ha-te nyé sze te vált,
a bony há di pi ros tar ka táj faj táé. 

z Bony há don a Pan nó nia Zrt. köz pon -
ti épü le té ben Ber ta lan Bar na ál lat te -
nyész té si ág azat ve ze tô tá jé koz ta tott
a ma gyar tar ka faj ta ki a la ku lá sá nak
kö rül mé nye i rôl és je le né rôl.

z Bony há don nagy ha gyo má nya van a
ma gyar tar ka te nyész té sé nek. En nek a
faj tá nak a meg lé te 250 éves múlt ra te -
kint vissza. Má ria Te ré zia ural ko dó a tö -
rök hó dolt ság után el nép te le ne dett Tol na
me gyei fal vak ba sváb, szász és ba jor te -
le pe se ket te le pí tett a la kos ság pót lá sá -
ra. Az ál lo mány alap ja it ki sebb arány ban
a te le pe sek ál tal be ho zott, na gyobb
arány ban a he lyi ál lo mány ké pez te, de
iga zán jel leg ze tes faj ta jel le get a sváj ci

Magyartarka tehenészet Bonyhádon 

A

im port szi men tá li bi kák ad tak a faj tá nak.
A bony há di pi ros tar ka táj faj tát Fe renc Jó -
zsef csá szár az 1896-os ez re dé ves bé csi
ál lat ki ál lí tá son arany me dál ki tün te tés be
ré sze sí tet te. Ezek után min den két sé get
ki zá ró an egy egy sé ges táj faj tá ról be szél -
he tünk a ma gyar tar ka faj tán be lül.

z A ma gyar tar ka fon tos sze re pet töl tött
be a mo dern ha zai tej gaz da ság ki a la ku -
lá sá ban. Te nyész té sük so rán ala kul tak ki
a mai te nyész tô szer ve ze tek elô dei, el in -
dult a törzs köny ve zés, meg kez dô dött a
kül le mi bí rá lat és a te nyész bi kák cél irá -
nyos fel hasz ná lá sa. A II. vi lág há bo rú
meg ti ze del te az ál lo mányt, de a szö vet -
ke ze ti idô ben je len tô sen nö ve ke dett az
ál lo mány lét szá ma, amely fo lya mat az
1970-es éve kig tar tott. Az or szág meg -
ha tá ro zó szar vas mar ha faj tá já nak, a ma -
gyar tar ká nak a fej lô dé si len dü le tét az
1972-ben el in dult faj ta á ta la kí tó ke resz -
te zés tör te meg.

z A kor mány ren de let alap ján elin dí tott
nagy sza bá sú faj ta á ta la kí tá si kam pány el -
len ére itt, Bony há don ki tar tot tak a ma -
gyar tar ka mel lett, amely nek te nyész té se
nap ja ink ban is tö ret le nül foly ta tó dik.

z Ma már nem be szél he tünk táj faj ták ról,
ha nem csak egy sé ges ma gyar tar ka ál lo -
mány ról. Ezen be lül két tí pust kü lön böz -
te tünk meg, a hús- és a tej-tí pust. A Ma -
gyar tar ka Te nyész tôk Egye sü le te ál tal
meg ha tá ro zott te nyész té si prog ram ke re -
té ben – szi go rú ter me lés-el len ôr zés, iva -

dék-vizs gá lat és cél tu da tos apa ál lat-
hasz ná lat mel lett – fo lya ma to san fej lô -
dik, iga zo dik a ma gyar po pu lá ció a kor
kö ve tel mé nye i hez. A ge ne ti kai ala pot a
Ma gyar or szá gon te nyész tett ál lo mány
ad ja; csak mi ni má lis mennyi sé gû, mind -
össze 3%-os nagy ság ren dû kül föl di ere -
de tû sza po rí tó a nyag ér ke zett Né met or -
szág ból, Svájc ból és Auszt ri á ból. Cél a
ket tôs faj ta jel leg meg ôr zé se mel lett
a tej ter me lé si mu ta tók ja ví tá sa. A hús-
tí pus te rü le tén is jó ered ménnyel hasz -
nál ha tó az a faj ta, amely az it te ni kö rül -
mé nyek ha tá sa alatt ala kult ki, a töb bi
hús ter me lô faj tá hoz ké pest a bor jú ne ve -
lô ké pes sé ge ki emel ke dô en jó, de a tö -
meggya ra po dás te rü le tén is meg áll ja a
he lyét, emel lett a hús gaszt ro nó mi ai
ér té ke, a már vá nyo zott ság mi att ki vá ló.
Az el múlt idô szak ban a tej ter me lés men-
nyi sé ge je len tô sen ja vult. Ja ví ta ni kell
még a lá bak, a fej he tô ség és a tôgy füg -
gesz tés tu laj don sá ga it, és nö vel ni kell a
hasz nos élet tar ta mot.

z Bony há don a Pan nó nia Ál lat te nyész tô
Kft-nél ta lál ha tó az or szág ban a leg na -
gyobb lét szá mú, ket tôs hasz no sí tá sú
ma gyar tar ka te je lô te he né szet, amely
Eu ró pá ban is az egyik leg na gyobb ál lo -
mány mé ret. A 800 egye det szám lá ló te -
hén ál lo mány és sza po ru la ta össze sen
2100 db. ál la tot je lent, me lyek két te le -
pen ke rül tek el he lye zés re, egyi ken a te -
je lô ál lo mány, má si kon a nö ven dék ál lo -
mány ta lál ha tó.

z A cég cso port a Pan nó nia Zrt-bôl szét -
vá lás sal ala kult 2013-ban. A könnyebb
át lát ha tó ság és kö vet he tô ség mi att a te -
vé keny sé gek vég zé se alap ján kü lö ní tet -
ték el és hoz ták lét re az Ál lat te nyész tô
KFT-t és a Ha lá sza ti KFT-t. Az ál lat te -
nyész tô KFT-hez tar to zik egy a te he né -
szet ben kép zô dött trá gya fel hasz ná lá sá -
ra épí tett bi o gá zü zem is. A Pan nó nia Zrt
tu laj do ná ban lé vô gép park kal szol gál ta -
tást nyújt a KFT-ték ré szé re, biz to sít ja a
föl dek mû ve lé sét a nö vény ter mesz tés
gé pi mun ká la ta it.

z Mi vel ma gya ráz ha tó a bony há di ak
ra gasz ko dá sa a ma gyar tar ká hoz?

z Azon túl me nô en, hogy van egy ér zel mi
kö tô dé sünk, kö te les sé günk nek is tart juk
a tör té nel mi ha gyo mány foly ta tá sát. Tisz -
tá ban va gyunk ve le, hogy a ma gyar tar ka

Bertalan Barna állattenyésztési
ágazatvezetô

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.
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faj tá jú te hén a nagy lét szá mú te le pe ken,
kor sze rû in ten zív kö rül mé nyek kö zött tar -
tott hols te in fríz nek nem le het a ve tély -
tár sa a tej ter me lés te rü le tén. A ket tôs
hasz no sí tá sú faj ta jel leg, a hús és a tej -
ter me lés egy üt te se más di men zi ót ad
en nek a faj tá nak. Az ta pasz tal ha tó, hogy
a hús mar ha tá mo ga tá sa ré vén a hús -
hasz nú ma gyar tar ka ál lo mány lét szá ma
nö vek szik, a tej hasz no sí tá sú faj ta nö ve -
ke dé sé hez azon ban az ala csony te já rak
most nem ked vez nek.

z Azért ide á lis faj ta a ket tôs hasz no sí tá -
sú ma gyar tar ka, mert könnyeb ben, ru -
gal ma sab ban le het ve le kö vet ni a pi a ci
igé nye ket, ezál tal ki sebb a ki szol gál ta -
tott ság az ér té ke sí tés te rü le tén. Az ala -
csony te já rak idô sza ká ban, ami most is
sújt ja az ág aza tot, a vá gó ál lat ként va ló
ér té ke sí tés eny hí te ni tud ja a tej ér té ke -
sí té se te rén el szen ve dett vesz te sé get.
A vá gó ál lat ér té ke sí té sé nek jobb fel té te -
lei,  kü lö nös te kin tet tel a tö rök pi ac igé -
nye i re, most min den kép pen ked ve zôbb
po zí ci ó ba hoz zák a ma gyar tar kát a hols -
te in nel szem ben. A tej drasz ti kus ár csök -
ke né se ter mé sze te sen min ket is kri ti ku -
san érint, de ta lán az ará nyok ki csit ked -
ve zôb bek. Az ér té ke sí tést a kék nyelv be -
teg ség idôn kén ti elô for du lá sa hát rál tat ja.
Meg elô zés cél já ból a tö rök fél a kék nyelv
be teg sé get ter jesz tô szú nyo gok akt ív idô -
sza ká nak ide jé re (a nyá ri hó na pok ban)
le ál lít ja a mar hák ki vi te lét. No vem ber tôl
áp ri lis kö ze pé ig tart az a pi a ci idô szak,
ami kor en nek a be teg ség nek nincs kor -
lá to zó ha tá sa a fo lya mat ra. A tö rök fél
te nyész ál la to kat is vá sá rol tô lünk, mi vel
az ot ta ni szél sô sé ges idô já rás nak és az
ex ten zív tar tá si kö rül mé nyek nek ez a faj -
ta job ban meg fe lel, mint a spe ci a li zált
faj ták. 

z A te nyész ál lat ér té ke sí té se te kin te té -
ben biz tos és egy re in kább nö vek vô pi ac
a ha zai pi ac. A kis és köz epes gaz da sá -
gok szá má ra, ame lyek nem tud ják biz to -
sí ta ni a hols te in fríz faj ta ál tal meg kö ve -
telt tar tá si és ta kar má nyo zá si fel té te le -
ket, a ma gyar tar ka faj ta jobb al ter na tí va.
A je len le gi nagy ge ne ti kai ér té ket kép vi -
se lô ál lo mány „ötös men tes”, vagy is az
IBR, BVD, TBC, LE U KÓ ZIS, BRU CEL LÓ -
ZIS be teg sé gek tôl men tes. Ter mé sze te -
sen hosszú tá von ne künk is fon tos, hogy
a tej ter me lés sel a kí vánt be vé telt el ér jük,
mert a tej ter me lés te rü le tén el szen ve -
dett vesz te ség ha tá sát ugyan tud juk
csök ken te ni, de tel jes mér ték ben ki vé -
de ni nem. Az ala csony te já rak nál is

ugya na zok a tar tá si, ta kar má nyo zá si ki -
adá sok, mint egy ma ga sabb te jár ese té -
ben, így eze ket a költ sé get nem tud juk
csök ken te ni. Eb ben a mos ta ni kri ti kus
idô szak ban nem csök ken tet tük, de nem
is nö vel tük az ál lat lét szá mot. 

z A te nyész té si, tar tá si kö rül mé nyek -
ben mi lyen jel le gû be ru há zá sok va ló -
sul tak meg, mi kor ala kult ki a mos ta -
ni üzem mé ret?

z Két fon tos fej lesz té si idô sza kunk volt.
Az egyik a 2002-es év hez kö tô dik, ami -
kor a ré gi tí pu sú is tál ló kat kor sze rû sí tet -
tük, sza bad dá tet tük az ol dal fa la kat,
mé lyal mos sza bad tar tást ve zet tünk be,
és fel épült a fe jô há zunk. Az üzem mé ret a
2008-2009-es évek ben az ak kor két,
egyen ként 334 fé rô he lyes új is tál ló meg -
épí té sé vel és a meg lé vô is tál lók áta la kí -
tá sá val jött lét re, ami nek az ered mé nye -
ként egy 800 fé rô he lyes te le pet ala kí tot -
tunk ki. Az új is tál ló kat komp lett De La val
bel sô tech no ló gi á val sze rel tük fel: pi he -
nô bo xok mat ra cok kal, mû anyag szügy tá -
ma szok kal, is tál lón ként 8 db rozs da men -
tes, nyílt vi zû ita tó val és víz me le gí tôk kel.
A meg fe le lô szel lô zés rôl is tál lón ként 36
db ven ti lá tor, va la mint az ön mû kö dô ve -
zér lé sû füg göny gon dos ko dik, amely egy -
ide jû leg az ál la tok nap el le ni vé del mét is
biz to sít ja. A trá gya el tá vo lí tá sa drót kö te -
les trá gya ki hú zó val tör té nik. A te hén is tál -
lók mel lett épült még két új bor jú ne ve lô
is tál ló is, ahol 300 bor jút tu dunk kor sze -
rû fel té te lek kö zött el he lyez ni. Az is tál lók
kor sze rû sí té sé vel egy idô ben meg épült a
bi o gáz üze münk is.

z Mi ként lett ré sze a fej lesz tés nek a
bi o gáz üzem?

z A tár sas ágot az a cél ve zé rel te, hogy a
te le pi re konst ruk ci ó val egye tem ben va ló -
sul jon meg a te le pen ke let ke zô hígt rá gya
ke ze lé se is. Így jött kép be a bi o e rô mû öt -
le te, amely hasz no sí ta ni tud ja a hígt rá -
gyát. A bi o gáz üzem köz vet le nül a te lep
mel lett van, a hígt rá gyát szi vattyúk kal
jut tat juk ide. To váb bi alap anya ga még az
erô mû nek az al mos trá gya és a si ló ku ko -
ri ca, amely a te le pen ren del ke zés re áll.
A kö zel egy mil li árd fo rint ból fel épült erô -
mû Jen ba cher tí pu sú, na pi 12 me ga watt
ára mot ter mel, ame lyet az áram szol gál -
ta tó ve szi meg. A ke let ke zô hô e ner gi á -
nak csak ki sebb há nya da ke rül fel hasz -
ná lás ra; a fer men to rok, a fe jô ház és
az iro dák fû té sé re, va la mint a me leg víz
biz to sí tá sá ra hasz nál juk a te he né sze ti
te lep he lyen. A bi o e rô mû bôl ki ke rült
masszát sze pa rál ják, a fo lyé kony anyag
spe ci á lis lo cso ló ko csi val ke rül ki a föl -
dek re, a szi lárd tar ta lom pe dig a szer ves
trá gyá val együtt ke rül fel dol go zás ra. Ez
fo lya ma tos üze mel te tés sel 4 fô szá má ra
biz to sít mun ka le he tô sé get.

z A bor jak ta kar má nyo zá sa, gon do zá -
sa te rü le tén mi lyen sa já tos sá gok
van nak a ma gyar tar ka ese té ben?

z Mi vel a be vé tel több mint 1/3 ré sze a
ma gyar tar ká nál a hiz lalt mar ha ként tör -
té nô ér té ke sí tés bôl szár ma zik, így a bi ka -
bor jak is fon to sak, mert nagy ér té ket
kép vi sel nek. Ezért nagy hang súlyt fek te -
tünk a meg elô zés re, el lés elôtt két szer

Jenbacher típusú bioerômû
Â
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vé dô ol tá soz zuk a te he ne ket az Es che ri -
chia co li bak té ri um okoz ta fer tô zô has -
me nés be teg ség és a ro ta ví rus el len. En -
nek se gít sé gé vel nagy es éllyel tud juk
azok ki a la ku lá sát meg elôz ni. Bor jú has -
me nés elô for dul még em be ri mu lasz tás
okán is, ami kor nem kel lô hô mér sék le tû
tej ita tá sa tör té nik.

z A staphy lo coc cus au re us tôgy gyul la dás
el le ni vé de ke zés re ki dol go zott prog ra -
munk sze rint min den el lés után la bor ba
küld jük a fris sen el lett ál lat te jé bôl vett
min tát. Ame lyik te hén bak té ri um-ürí tô -
nek bi zo nyul, an nak a te jét üszô bor jú
nem kap hat ja, mert bak té ri u mai túl él -
nek, és két év vel ké sôbb nagy arány ban
fer tô zött tôggyel el le nek be. Sze ren csé re
mi ni má lis a fer tô zött ség, éves szin ten
4-5 egyed mu tat po zi ti vi tást a tesz te ken,
de cé lunk a tel jes men te sí tés. Az éves
át la gos szo ma ti kus sejt szám az ÁTK KFT.
be fe jé sei alap ján 242 ezer.

z Há rom éven te fel üti a fe jét a pa ra inf lu -
en za, amely a tü dô szö ve tek nagy mér vû
ká ro so dá sát idé zi elô. Ez az így ká ro so -
dott bor jak nak a ké sôb bi lak tá ci ós tel je -
sít mé nyé re is ne ga tív ha tás sal van, mi vel
a sé rült tü dô csök ken tett oxi gé nel lá tást
tesz le he tô vé.

z A bor jak tel jes te jet (föcs tej) kap nak
ter mé sze tes úton, szo pás sal, mert egy
na pon ke resz tül az any juk nál hagy juk
ôket. Ezt kö ve tô en egye di bor jú ket rec be
ke rül nek, és itt van nak 60 na pos ko ru -
kig. A hosszabb ide jû el kü lö nült tar tást
az ál lat vé del mi elô írá sok tilt ják. Az
egye di el he lye zés ste ril kö rül mé nye ket
te remt, nem fer tô zôd het nek meg egy -
más tól. Itt el ôször az el le tô ben fejt kö -
zös te jet kap ják, majd 50-50%-os
össze té tel ben tej pót lót és te jet kap nak
a bor jak 60 na pon át. Az em lí tett aka -
dá lyok mel lett is 4% kö rül tud juk tar ta -
ni a bor jú el hul lá sát.

z A ma gyar tar ka bor jak egyik sa já tos sá -
ga, hogy nem iga zán le het ôket a vö dör -
bôl va ló ita tás ra át szok tat ni – er re több
kí sér let is tör tént és ku darc cal vég zô dött
–, így to vább ra is cu mi ból itat juk ôket. Ez
több idôt, több let rá for dí tást ered mé nyez,
de csak így mû kö dik. Az ita tás idô sza ká -
ban fo lya ma to san a bor jak ren del ke zé -
sé re ál egy gra nu lált bor jú star ter és friss
ivó víz. Az a cél, hogy a bor jak mi nél
elôbb át áll ja nak a szi lárd ta kar má nyok
emész té sé re, eh hez pe dig ki vá ló ben dô -
mû kö dés szük sé ges. Két hó nap után az

egyik leg na gyobb stressz a tej tôl va ló el -
vá lasz tás jön el a bor jú éle té ben. Az átál -
lás alatt ugyan azt a tá pot kap ják, mint az
ita tá si idô szak ban, mel let te meg szé nát
is. Az átál lá si dur ván 3 hét, ezt kö ve tô en
TMR a ta kar má nyuk. 

z A bi ká kat 2-300 kg-os súly ra hiz lal juk,
utá na ér té ke sít jük ôket. A vem hes üszôk
ér té ke sí té se a kék nyelv be teg ség mi att
hul lám zó tel je sít ményt mu tat. Az idôn -
ként ke let ke zô több le tet na gyobb ará nyú
se lej te zés sel, il let ve a bel föl di ér té ke sí -
tés nö ve lé sé vel ve zet jük le.

z Mit gon dol, ho gyan ol dód hat meg a
tej ala csony fel vá sár lá si ára mi att ki -
a la kult vál ság a tej pi a con? 

z Az ala csony te já rak mi att az uni ó ban a
tej ter me lô gaz da sá gok úgy pró bál ják
meg ol da ni a prob lé mát, hogy elô re me -
ne kül nek, vagy is nö ve lik a te hén lét szá -
mot, hogy gaz da sá go sabb le gyen a ter -
me lés. Míg ko ráb ban a kvó ta-idô szak -
ban ezek nek az or szá gok nak a ter me lô it
bün tet ték a mennyi sé gi ha tár át lé pé se -
kor, most a plusz ban ér té ke sí tett te jért
bír ság he lyett pénzt kap nak. A ha gyo -
má nyo san nagy tej ter me lô or szá gok ban
a ked ve zôbb föld raj zi el he lyez ke dés mi -
att nagy mennyi sé gû fû fé le te rem, így
ol csób ban tud nak te jet elô ál lí ta ni, mint
a ku ko ri cá ra ala po zott ta kar má nyo zást
al kal ma zó or szá gok. A le gel te tés és sze -
názs-ké szí tés ter mé sze tes ta kar má nyo -
zá si for rást biz to sít, hisz a te hén alap ve -
tô en le gel te tés re, fü vek fo gyasz tá sá ra
te rem tett ál lat. A ter mé sze tes tar tás, a
moz gás le he tô vé te szi a hosszabb élet -
tar ta mot, ilyen kö rül mé nyek kö zött a te -

hén ge ne ti kai po ten ci ál ja job ban ki tel je -
se dik. Min den kép pen el kell mon da ni,
hogy a ke res ke dôk pro fit éh sé ge is fo -
koz za a prob lé mát. Amennyi ben egy kis
ön mér sék le tet ta nú sí ta ná nak, és hagy -
ná nak a ter me lôk nek is va la mit, az min -
den kép pen ja ví ta na a túl élé si esé lye -
ken. A ma gyar tej ter me lés élet ben tar tá -
sa sze rin tem stra té gi ai kér dés. Az ex -
port-fel té te lek ja vu lá sa, az orosz em bar -
gó meg szû né se, a kí nai ex port nö ve ke -
dé se biz to san eny hí te ne a hely ze ten.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a
nyu ga ti nagy tej ter me lô or szá gok ol -
csób ban ké pe sek a te jet ter mel ni, en -
nek el len ére a pi a cok ren de zô dé sé vel
nö ve ked ni fog majd a tej át vé te li ára, és
meg szû nik majd az ág azat mély re pü lé -
se. Ad dig is a meg lé vô tar ta lé ka in kat
hasz nál juk fel, hogy túl él jük ezt az idô -
sza kot. Re mél jük, hogy a tö rök pi a con
el há rul nak az ér té ke sí té si aka dá lyok, a
na pok ban vár ha tó az új ex port-meg -
áll apo dás a két or szág kö zött. Ná lunk a
se lej te zés bôl adó dó vesz te ség nem
olyan mér té kû, mint egy hols te in te he -
né szet nél, mert hiz la lás után jó áron
tud juk ér té ke sí te ni a te he net. Szá mí -
tunk ar ra, hogy a ma gyar pi a con a csa -
lá di gaz da sá gok ré szé re is nö vel ni tud juk
a vem hes üszô ér té ke sí té sét. 

z A ta kar má nyo zá si fel té te lek te kin -
te té ben mi lyen vál to zá sok tör tén tek?

z A tej ter me lés költ sé ge i nek csök ken té -
sé ben meg ha tá ro zó té nye zô a jó mi nô -
sé gû tö meg ta kar mány. Eb ben az eset -
ben ke ve sebb fe hér je ta kar mány ra van
szük ség, ja ví ta ni le het a tö meg ta kar -
mány nak és az ab rak nak az ará nyát, va -

A borjakat egy napon keresztül az anyjuknál  hagyják
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la mint ke ve sebb lesz az ál lat egész ség -
ügyi prob lé ma, és csök ke nek ki esé sek. 

z A föld pá lyá za ti rend szer ben be ve ze tett
pon to zá sos rend szer kö vet kez té ben az
ál ta lunk meg sze rez he tô, bé rel he tô föl -
dek te rü le te év rôl év re csök ken. Gaz da -
sá gunk nak csak az ala cso nyabb arany -
ko ro na ér té kû és a vad ká rok ál tal súj tott
ter mô te rü le tek ma rad nak, ame lye ken ki -
sebb ter mé sát lag ér he tô el.

z Si ló ku ko ri cát 650 hek tá ron ter mesz -
tünk, ez a te he nek és a bi o e rô mû szük -
ség le tét is biz to sít ja. Lu cer nát 250 hek -
tá ron ter me lünk, amely bôl szé nát, il let ve
sze názst ké szí tünk. A ve tett fû te rü let
nagy sá ga 110 hek tár, in nen lesz a szé -
na. A sa ját ter me lés mel lett még vá sá-
ro lunk is fô szé nát a kö ze li gaz dák tól.
A 300 hek tá ron ter mesz tett rozs ból pe -
dig sze názs ké szül. A tö meg ta kar mány
ki e gé szül a sör tör köllyel. Ter me lünk még
bú zát, ku ko ri cát és nap ra for gót is.

z Az ál lo mány a tej ter me lés te rü le tén
mi lyen tel je sít ményt mu ta tott fel?
Van el té rés a két faj tá nál a tar tás -
tech no ló gi á já ban?

z A hols te in friz re ki a la kí tott tech no ló gia
min den te kin tet ben meg fe lel a ma gyar -
tar ká nak. Ma gas te já rak ese tén a hols -
te in fríz faj ta elôny ben van a ma gyar tar -
ká val szem ben. Ugyan annyi idô alatt a
több tej ter me lé se na gyobb be vé telt
ered mé nyez. A tar tá si kö rül mé nyek
mind két faj ta ese té ben azo no sak. A ma -
gyar tar ka nem ön zsa ro ló faj ta, ke vés bé
haj la mos azok ra a meg be te ge dé sek re,
ame lyek a hols te in ál lo má nyok ban a
leg több vesz te sé get okoz zák. Gon do lok
itt a nem ki elé gí tô ta kar má nyo zás ból
adó dó anyag for gal mi és láb vég prob lé -
mák ra. A ta kar má nyo zá si és ál lat egész -
ség ügyi költ sé gek va la mi vel ma gas ab -
bak a hols te in fríz ese té ben. Az elô zô év -
ben 7430 kg volt az ál lo má nyunk lak tá -
ci ós ter me lé se, ez zel szem ben egy hols -
te in fríz ál lo mány 11-13 000 kg-os tel -
je sít mény re ké pes. A két faj ta kö zöt ti át -
la gos lak tá ci ós ter me lés 3 000 kg,
amely igen je len tôs kü lönb sé get mu tat.
A tej 3,51 %-os fe hér je tar ta lom mal és
4,16 %-os zsír tar ta lom mal ren del ke zik.
Az idei év ben biz tos ra le het ven ni, hogy
vesz te sé ge sek le szünk, mert a ma gyar -
tar ká nál az 1 kg te jet nem le het 95 Ft
alatt elô ál lí ta ni, vesz te sé günk min den li -
ter te jen 25-30 Ft kö zött van. Je len leg a
sza bad pi a con ér té ke sít jük a te jet, egy

szlo vák tej ke res ke dô cég vá sá rol ja meg,
és raj ta ke resz tül az olasz pi ac ra jut az
itt ter melt tej.

z Ezt a je len tôs kü lönb sé get a hús hasz -
no sí tás ré vén nem le het ki e gyen lí te ni,
még ak kor sem, ha a hiz lalt mar ha ként
vagy te nyész ál lat ként tör té nô ér té ke sí -
tés bôl az ár be vé te lünk nek 30-35%-a
kép zô dik. Két el lés kö zött el telt idô szak
385 nap, ter mé ke nyí té si in de xünk 2,18.
Azt le het ta pasz tal ni, hogy aho gyan nô a
te hén tel je sít mé nye, úgy ha son ló „mel -
lék ha tá sok” je lent kez nek enn él a faj tá -
nál is, mint a hols te in ese té ben.
Az üszô ket át lag 17 hó na po san, mi ni -
mum 400 kg test súllyal vesszük te nyész -
tés be, az el sô el lés 27 hó na po san kö vet -
ke zik be.

z A tej ter me lés mel lett ter ve zik-e,
hogy fel dol goz zák, és úgy ér té ke sí tik
a ter mé ket?

z A fel dol go zás kér dé sét cé günk ben
már rég óta la tol gat juk. A bi o gáz üzem
épí té se kap csán me rült fel az el kép ze -
lés, hogy a ke let ke zô hôt ily mó don
hasz no sí ta ni le het ne. A je len le gi hely zet
nem te szi azt le he tô vé, hogy egy ilyen
nagy be ru há zást ön ál ló an te tô alá hoz -
zunk. Amennyi ben tár sul ni tud nánk
más cé gek kel, egy kö zös be ru há zás
eset leg meg va ló sít ha tó len ne. Eb ben az
est ben pré mi um ter mé ket kel le ne gyár -
ta ni, mert an nak könnyebb len ne pi a cot
ta lál ni. Ilyen el kép ze lés már föl ve tô dött
ko ráb ban, vol tak is tár gya lá sok a té má -

ban, de enn él több ezen a té ren nem
tör tént. Az ál ta lunk ter melt évi 5 mil lió
kg tej nem olyan nagy mennyi ség, mel-
lyel el le het ne lát ni egy na gyobb üz let -
lán cot. Eh hez mi ki csik va gyunk. Van -
nak ugyan ezen a kör nyé ken is ter me lôi
cso por to su lá sok, köz tük tej szö vet ke ze -
tek is, mi azon ban ezek nek nem va -
gyunk a tag ja. Egy ilyen mér vû össze fo -
gást fe lül rôl kel le ne irá nyí ta ni.

z Van meg fe le lô lét szá mú al kal ma -
zott juk?

z A te he né szet ben 31 fô do go zik. Két
mû szak ve ze tô és egy in for ma ti kus se gít
en gem a te lep ve ze té sé ben. Nagy gon -
dot for dí tunk a fe jés 6-7 órás idô tar ta mú
le bo nyo lí tá sá ra, két mû szak ban tud juk
meg ol da ni. Van egy nagy gya kor lat tal
ren del ke zô ál lan dó lét szá munk, akik jól
tel je sí te nek. Új mun ka erôt ne héz ta lál ni,
mert a fi a ta lok a ki sebb kö tött ség gel já -
ró, na gyobb fi ze tést biz to sí tó ál lá so kat
ke re sik, de mi is jó fi ze tést, sôt ka fe té ri -
át is tu dunk biz to sí ta ni a szá muk ra.

z Min den év au gusz tu sá ban ke rül sor a
Tar ka Mar ha fesz ti vál meg tar tá sá ra, amit
a vá ros ren dez, mi pe dig szpon zor ként
se gít jük a ren dez vényt.

z A Tej Ter mék ta nács nak az egye sü le ten
ke resz tül va gyunk a tag jai, se gít jük a ter -
mék ta ná csot a ren dez vé nyek, de monst -
rá ci ók meg tar tá sá ban.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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ta nács ko zást Dr.Ku ko vics Sán dor, a Juh Ter -
mék ta nács ügy ve ze tô igaz ga tó ja, a Ma-
gyar Juh- és Kecs ke tej gaz da sá gi Köz hasz nú

Egye sü let el nö ke ve zet te. A hoz zá szó lá sok ból ki tûnt,
hogy az egye sü let és an nak el nö ke je len tôs elô re lé -
pést ért el a kis ké rô dzô ág azat tá mo ga tott sá gá nak
te rü le tén. Dr. Ku ko vics Sán dort az Eu ró pai Far me rek
Szö vet sé ge (CO PA) „Juh- és Kecs ke hús” mun ka cso -
port ja a ta va lyi év ben ké té ves idô tar tam ra alel nö ké -
nek vá lasz tot ta. 

z A ta nács ko zás so rán az ág azat hely ze tét ér té ke lô és
jö vô be ni fej lesz té si fel ada ta it for má ló cél zat tal szá -
mos hoz zá szó lás hang zott el, mely bôl a tel jes ség igé -
nye nél kül az aláb bi a kat tesszük köz zé.

z Zász lós Ti bor, a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra or -
szá gos al el nö ke azt emel te ki, hogy az egye sü let nek je len tôs ér de -
me, hogy meg al kot ta a juh- és kecs ke á ga zat stra té gi ai fej lesz té si
prog ram ját, és a mos ta ni cik lus ra si ke rült a juh ág azat szá má ra az
ed di gi leg na gyobb tá mo ga tást ki har col nia. An nak a meggyô zô dé sé -
nek adott han got, hogy a jö vô nagy ki hí vá sa i nak az ág azat a szö -
vet ke ze ti össze fo gás se gít sé gé vel tud meg fe lel ni. 

z Bá tor Ár pád, a Juh Ter mék ta nács el nö ke an nak a kí vá nal má nak
adott han got, hogy a gaz dál ko dás ki szá mít ha tó sá gá nak ér de ké ben
az ág aza ti fej lesz té si prog ram le gyen hosszú tá vú, kor má nyo kon át-
í ve lô. Ne hez mé nyez te, hogy az ág azat sze rep lôi kö zül szá mo san a
ta valy meg hir de tett kör nye zet gaz dál ko dá si pá lyá za to -
kon sok eset ben alul ma rad tak más ág azat sze rep lô i -
vel szem ben, an nak el len ére is, hogy je len tôs szá mú
ál lat ál lo mánnyal ren del kez tek. Re mé nyét fe jez te ki
ar ra vo nat ko zó an, hogy az érin tet tek a prog ram mó -
do sí tá sá val a ké sôb bik so rán kár pó tol va lesz nek.

z Haj duk Pé ter, a Ma gyar Juh- és Kecs ke te nyész tô
Szö vet ség ügy ve ze tô igaz ga tó ja ar ra hív ta fel a fi gyel -
met, hogy az ág azat nak a ki tö ré si pont ja a juh- és
kecs ke tej-ter me lés nö ve lé se le het ne, mi vel uni ós
szin ten és vi lág vi szony lat ban is nagy hi ány van ezek -
bôl. Saj ná la tos mó don mi sem ter me lünk annyit,
hogy a bel sô szük ség le tet fe dez zük, je len tôs mennyi -
sé gû be ho za tal ra szo ru lunk. 

z Kiss Mik lós Zsolt ag rár-vi dék fej lesz té sért fe le lôs ál -
lam tit kár a CO PA-CO GE CA (Eu ró pai Far me rek Szö vet sé ge – Me zô -
gaz da sá gi Szö vet ke ze tek Ál ta lá nos Szö vet sé ge) és a Nem ze ti Ag rár -
gaz da sá gi Ka ma ra al el nö ke, ar ról szólt, hogy mi lyen vál to zá sok vár -

A juh és kecsketej termelés 
elmúlt 20 éve Magyarországon

ha tók az uni ós ag rár po li ti ká ban. Meg íté lé se sze rint nem vi szi elô re
a kö zös gon dol ko dást az, hogy az unió ag rár po li ti ká ja az el múlt év -
ti ze dek ben saj ná la tos mó don csak a tá mo ga tá sok ra épült. En nek
az lett a kö vet kez mé nye, hogy már szin te nincs olyan ag rár ren dez -
vény, mely nek leg alább 3/4 ré szét ne a tá mo ga tás kö rü li po lé mia
töl te né ki. Ez rész ben jó do log, mert le het örül ni az 1300 mil li árd
fo rint nak, amely re a gaz dák pá lyáz hat nak. Olyan szem pont ból vi -
szont nem jó do log, hogy más ról sem szól nap ja ink ban az ag rár po -
li ti ka, mint a tá mo ga tás ról. Nagy va ló szí nû ség gel ar ra le het szá mí -
ta ni, hogy az unió mos ta ni tá mo ga tá si rend sze re 2020-ig tart, ez
azt je len ti, hogy a ma gyar me zô gaz da ság nak ez az utol só esé lye,

hogy a fo lyó sí tott tá mo ga tá sok ból meg va ló sít sa a
ter me lés szín von alá nak kor sze rû sí té sét, hogy fel -
zár kóz zon ver seny ké pes ség te kin te té ben a fej lett
or szá gok szint jé re. 

z Azt még sen ki nem tud ja, hogy utá na mi lyen kö -
zös ag rár po li ti ka lesz, hogy 2020-tól ho gyan ala -
kul a tá mo ga tá sok rend sze re. A kö zös ag rár po li ti -
ka a kö zös költ ség ve té sen nyug szik. Az unió fej let -
tebb or szá gai csök ken te ni sze ret nék a be fi ze té sek
mér té két, ha ez nem megy, in kább ki vál nak a szer -
ve zet bôl. Az an gol ki vá lás nak is ez volt az oka. Lé -
nyeg az, hogy amit ed dig az uni ós költ ség ve tés bôl
az ag rár tá mo ga tá sok ra hasz nál hat tak fel, az a jö -
vô ben, 2020-tól jó val ki sebb rész ará nyú lesz.

z Má sik je len tôs vál to zás, hogy nem akar ják, az ál -
ta luk tör tént be fi ze té se ket az ag rár tá mo ga tá sok ra

for dí ta ni. A kö zös költ ség ve tés bôl a na gyobb há nya dot az egyéb ne -
héz sé get oko zó prob lé mák (mint pél dá ul a mig ráns kér dés) ren de -
zé sé re ter ve zik fel hasz nál ni. Er re már van is pél da, Svéd or szág ban
meg kur tí tot ták az ag rár tá mo ga tás ra szánt pénzt, és an nak egy ré -
szét a mig ráns po li ti ka ke ze lé sé re hasz nál ják fel.

z A sza bad ke res ke del mi meg ál la po dá sok ügyé ben foly ta tott tár gya -
lá sok azt ve tí tik elô re, hogy az USA-val tör té nô meg áll apo dás meg -
kö té sé hez még évek re el hú zó dó egyez te té sek vár ha tók. A Dél-ame -
ri kai Kö zös Pi ac cal (Mer co sur) kö ten dô egyez mény meg kö té se je -
lent het most na gyobb ve szélyt, mert a pam pák ról be ho zan dó ser -

tés- és mar ha hús, il let ve tej ter mék ala csony árai
– ame lyek az uni ós kör nye zet vé del mi elô írá sok nak
és mi nô sé gi kö ve tel mé nyek nek nem fe lel nek meg
– vég ze tes ha tás sal le het nek az eu ró pai me zô gaz -
da ság ra.
A fo lya ma tok úgy ala kul hat nak, hogy a be fi ze té sek
mér té ké nek fo ko za tos csök ken té se, il let ve a mind
na gyobb pénz össze get fel emész tô mig ráns prob lé -
mák ke ze lé se mi att az uni ós me zô gaz da sá gi tá -
mo ga tá sok nagy ság ren dek kel csök ken nek. Eb bôl
pe dig az kö vet ke zik, hogy a ver seny ké pes ség meg -
tar tá sá hoz, il let ve nö ve lé sé hez szük sé ges fej lesz -
té se ket egy re in kább nem ze ti alap ból kell fe dez ni.
Mi vel a fej let tebb or szá gok na gyobb össze get tud -
nak er re a cél ra moz gó sí ta ni, így a fej lett ség be li
kü lönb ség is mét nô ni fog.

z A ma gyar me zô gaz da ság most vá la szút elôtt áll. Amennyi ben to -
vább ra is rö vid lá tó mó don az alap anyag-ter me lés re és az ál lat lét -
szám nö ve lé sé re össz pon to sít, és nem fej lesz ti, a fel dol go zó ké pes -

Dr. Kukovics Sándor 
a tanácskozás vezetôje

Kiss Miklós Zsolt
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sé gét, ak kor le ma rad a fej lô dés ben. Szük sé ges vál toz tat ni a szem -
lé le ten, hogy ne az alap anyag- ter me lé sen le gyen a fô hang súly,
ha nem a ter mé kek mind na gyobb ré sze ke rül jön fel dol go zá sá ra.

z Az ág azat ese té ben ez re gi o ná lis vagy he lyi hús- vagy tej fel dol go -
zó lé te sí té sét je len ti. Er re a cél ra 151 mil li árd fo rint áll ren del ke zés -
re. A ki írt pá lyá za tok ra be ér ke zett ugyan 131 mil li árd ér ték ben je -
lent ke zés, de azt biz to san le het ál lí ta ni, hogy eb bôl több tíz mil li árd
ér té kû pá lyá zó ki fog es ni, mert töb ben – hely te le nül ér tel mez ve a
ki írást – nem me zô gaz da sá gi fel dol go zót, ha nem más ipa ri jel le gû
be ru há zást sze ret né nek lé te sí te ni, mely re ez a for rás nem hasz nál -
ha tó fel. Ez a pá lyá za ti for rás most is nyi tott, még le het él ni a fel -
kí nált pá lyá za ti le he tô ség gel. A szak mai szer ve ze tek nek se gí te ni
kell a gaz dá kat, hogy a meg ter melt alap anya got fel dol goz va jut tas -
sák el a pi ac sze rep lô i hez. Óri á si a le he tô sé gük és a fe le lôs sé gük
ezen a té ren.

z A fel dol go zás fej lesz té sé re a kis ké rô dzô ág azat ban er re a cél ra
4 mil li árd fo rin tot kü lö ní te nek el, amely csak az ág azat ban ter ve zett
fej lesz té si be ru há zá sok ra for dít ha tó.

z A ver seny hely zet nö ve lé se az össze fo gás erô sí té se nél kül nem
kép zel he tô el, nincs más út, mint az eu ró pai min tá jú szö vet ke zés,
„csak eb ben van a jö vô.” A ter me lôi cso por tok, szö vet ke ze tek ala -
kí tá sá ra az in teg rá ci ó ra 26 mil li árd fo rin tot biz to sít a kor mány zat.
A szak mai szer ve ze tek ezen a té ren is so kat te het nek a szem lé -
let for má lás ban, hogy a gaz dák be lás sák az együtt mû kö dés ben
rej lô elô nyö ket. 

z A nyu ga ti or szá gok ban a gaz dák a ter me lé sen és fel dol go zá son
kí vül nagy je len tô sé get tu laj do ní ta nak sa ját te vé keny sé gük be mu -
ta tá sá nak. Az ér dek lô dôk szá má ra be mu ta tó he lye ket, ál lat si mo ga -
tó kat ala kí ta nak ki, szál lás le he tô sé ge ket biz to sí ta nak a gaz da sá got
meg lá to ga tó ven dé gek szá má ra. Er re a le he tô ség re ná lunk is jó
len ne a gaz dák fi gyel mét rá irá nyí ta ni. A nyár fo lya mán vár ha tó,
hogy eb bôl a cél ból mint egy 50 mil li árd pá lyá za ti for rás jön lét re.

z Va ló igaz, hogy vol tak szá mo san a kis ké rô dzôk tar tá sá val, te -
nyész té sé vel fog lal ko zó gaz dák kö zül, akik a ko ráb bi idô szak ban a
ren del ke zés re ál ló ag rár-kör nye zet vé del mi ke ret pá lyá za ti pén ze i nek
meg szer zé sé ben a más ág azat hoz tar to zó gaz dál ko dók kal szem ben
hát rány ba ke rül tek. Az el szen ve dett hát rá nyok el len sú lyo zá sá ra ír -
ják ki az AKG II. pá lyá za ti prog ra mot 25 mil li árd fo rin tos ke ret -
összeg gel.

z Ma da rász Ist ván, a Föld mû ve lô dé sü gyi Mi nisz té ri um osz tály ve -
ze tô je a kis ké rô dzô ág azat nak az ag rá ri um ban be töl tött sze re pé -
rôl be szélt. Úgy ér té kel te, hogy a kis ké rô dzô ág azat ki emel ke dik
az összes töb bi ág azat kö zül ab ban az ér te lem ben, hogy sze rény
ugyan a jö ve de lem ter me lô ké pes sé ge, de a be vé tel mel lett igen
je len tôs a kör nye zet re és a he lyi tár sa da lom ra ki fej tett ha tá sa.
A min den ko ri ag rár po li ti ka – ezen az uni ós ag rár po li ti kát is le het
ér te ni – tisz tá ban van ez zel, ezért tá mo gat ja az ág aza tot. A me zô -
gaz da ság ki bo csáj tá sa az el múlt évek te kin te té ben fo lya ma tos
nö ve ke dést mu tat. Min den kor mány za ti szán dék el len ére a me zô -
gaz da sá gon be lül meg ma radt a nö vény ter mesz tés túl sú lya, ez to -
vább ra is 60%. A me zô gaz da ság tel je sít mé nyé hez a kis ké rô dzô
ág azat na gyon sze ré nyen, mind össze 1%-os mér ték ben já rul hoz -
zá. Uni ós szin ten az élô juh ki bo csáj tá sá ban élen já ró or szá gok
Ang lia, Fran cia or szág, Spa nyo lor szág, és Gö rög or szág. Ma gyar or -
szág ré sze se dé se 1-1,5% kö zött van. A bel föl di fo gyasz tás cse -
kély vol tá ból az kö vet ke zik, hogy élô juh ki vi te le te kin te té ben
8,8%-os a ré sze se dé sünk, amely a könnyû bá rá nyok éven te há -
rom al ka lom hoz köt he tô en (hús vét, au gusz tus, ka rá csony) Olasz -
or szág ba tör té nô ki vi te lét je len ti, át lag 800 Ft/kg át vé te li áron.
Az elô zô év ben a kis ké rô dzô ág azat ki bo csáj tá sa 21. mrd fo rint,
az elô zô 5 év alatt át la go san 5%-os emel ke dést mu tat. Az ág azat

tár sa dal mi hasz nos sá gát az ad ja, hogy a töb bi ág azat hoz ké pest
két szer, há rom szor több az élô e rô fel hasz ná lá sa. Az anya ju hok
szá ma te kin te té ben mér sé kelt nö ve ke dés rôl be szél he tünk, ez
össze füg gés ben van az elô zô évek ben meg nö velt tá mo ga tás sal,
amely a 2014-es év hez ké pest 32%-kal nôtt. Az ág azat ra jel lem -
zô, hogy kis mé re tû csa lá di gaz da sá gok a sze rep lôi, el vét ve ta lál -
ha tunk ezen a te rü le ten nagy gaz da sá go kat. A sta tisz ti ka sze rint
526 juh tar tó tár sas gaz dál ko dó van, az egyé ni gaz dál ko dók szá -
ma pe dig 25 ezer fô. Az ár be vé tel 90%-át al kot ja az élô ál lat ér -
té ke sí té sé bôl szár ma zó be vé tel, és mind össze 10% szár ma zik a
tej, gyap jú, il let ve trá gya ér té ke sí té sé bôl. 

z Az elô adó ar ra hi vat ko zott, hogy a kecs ke-ág azat ról ke vés adat áll
a mi nisz té ri um nak ren del ke zé sé re, ezért az tán ar ról nem is mon -
dott sem mit.

z Mé ne si Ta más nak, a Kis te le ki M+M Sajt gyár tó Kft. ta ná csa dó -
já nak mon dan dó já ból az kí ván ko zik ki eme lés re, hogy a sajt gyár -
tá sunk ra az alap anyag hi á nya nyom ja rá a bé lye gét. A tel jes egé -
szé ben ma gyar tu laj don ban lé vô fel dol go zó üzem a kor sze rû sí tés
ré vén a 2010-es évek re ké pes sé vált a hô ke zelt juh tú ró gyár tá -
sá ra, ame lyet a fo gyasz tók na gyon meg ked vel tek, így meg nôtt a
ke res let a ter mék iránt. A meg nö ve ke dett ke res let okán tud ták
nö vel ni ugyan a juh tej át vé te li árát, de ez nem bi zo nyult elég
ered mé nyes nek, mert nem nö vel te meg kel lô kép pen a ter me lôi
ked vet. En nek ered mé nye ként olyan hely zet állt elô, hogy a ko -
ráb ban gyár tott Me ri nó sajt gyár tá sát, amely 100%-ban juh tej bôl
ké szült, meg kel lett szün tet ni (ko ráb ban éven te 8-10 ton nát gyár -
tot tak). Ar ra kény sze rül nek, hogy a kül föld rôl be ho zott alap anyag -
gal egé szí tik ki a ma gyar ter me lôk tôl át vett te jet, így tud ják foly -
tat ni a Kis te le ki Juh tú ró gyár tá sát. Ter mé kük 70% juh te jet tar tal -
maz, és kar ak te res íz vi lá gú. Saj ná la tos, hogy az or szág ba be ho -
zott juh tú ró ter mé kek ben, köz tük a leg is mer tebb szlo vák Bryndzá -
ban is a juh tej rész ará nya az 50%-ot sem éri el, ilyen kö rül mé -
nyek kö zött tisz tes ség te len ár ver seny ala kult ki a pi a con, amely
nagy mér ték ben sér ti a ma gyar cég ke res ke del mi ér de ke it. Bi za ko -
dás ra ad okot, hogy jó az együtt mû kö dés a be szál lí tók kal, ame -
lyet az el telt 20 év alatt a tej árá nak idô ben tör té nô ki fi ze té sé vel
si ke rült meg ala poz ni. Ar ra szá mí ta nak, hogy a nö vek vô tá mo ga tá -
sok nak kö szön he tô en a ter me lé si kedv fo lya ma to san erô sö dik,
így egy re több lesz az alap anyag, és ki tud ják majd elé gí te ni a ke -
res ke de lem meg nö ve ke dett igé nye it.

z A Fuchs-Tej Kft. tej ter me lô te vé keny sé gét Ha zai At ti la te lep ve -
ze tô is mer tet te. El mond ta, hogy ter me lé sük alap ját 200 te hén és
500 kecs ke ké pe zi. A kecs kék fe le Al pe si, a má sik fe le Szá nen -
tá li faj tá jú. A kecs ké ket is tál ló zott kö rül mé nyek kö zött, le gel te tés
nél kül, lu cer na szé nán tart ják, ame lyet a reg ge li és es ti fe jés al -
kal má val ab ra kol ta tás sal (10-10 dkg te je lô táp pal, amely nek
mennyi sé ge a lak tá ció elô re ha lad tá val fo ko za to san nô) egé szí te -
nek ki. Törzs köny ve zett Al pe si ba ko kat hoz tak be Auszt ri á ból, en -
nek se gít sé gé vel a hasz nos élet tar ta mot és a tej mennyi sé get tud -
ják nö vel ni. Kecs ke tej re és kecs ke tej ter mé kek re a fo gyasz tói
igény érez he tô en meg nôtt, ezért a kecs ke lét szá mot a dup lá já ra,
ter ve zik nö vel ni, míg a te hén lét szá mot a fel ére fog ják csök ken te -
ni. A te hén te jet 120 Ft-os ön költ sé gen tud ják elô ál lí ta ni, ame lyet
az tán 140 Ft-os áron ér té ke sí te nek. Ez zel szem ben a kecs ke tej
elô ál lí tá si költ sé ge ala cso nyabb, és jó val drá gáb ban, 400 fo rint
fel et ti áron tud ják ér té ke sí te ni bolt ja ik ban. A be vé tel na gyob bik
ré sze a kecs ke tej ér té ke sí té sé bôl szár ma zik, ezek után nem kér -
dé ses, hogy a kecs ke tej ter me lé sét he lye zik elô tér be. Ez az el kép -
ze lés al kot ja most jö vô ké pü ket. A fô vá ros ban 18 el áru sí tó he lyük
van, és a kö ze li te le pü lé se ken még négy üz let tel ren del kez nek,
vagy is áru juk nagy ré szét a ke res ke del mi cé gek ki ik ta tá sá val, köz -
vet le nül ér té ke sí tik. Ter mé ke ik kö zött meg ha tá ro zó a friss kecs ke -
tej és a kü lön bö zô íze sí tés sel ké szült friss go mo lya saj tok, gyúrt
saj tok, fél ke mény és ke mény saj tok. A vá sá ro kon, ren dez vé nye -
ken tör té nô áru sí tás is fon tos ré sze a ke res ke del mi te vé keny-
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sé günk nek. A ma gyar vá sá ro kon kí vül a né met or szá gi (Ber lin,
Re gens burg, Han no ver) ren dez vé nye ken is nagy si ker rel sze re pel -
nek. A vá sá ro kon va ló ér té ke sí tés oly kor ki te szi ha vi be vé te lünk
fe lét is. Azt ta pasz tal ják, hogy meg nôtt a vá sár lók igé nye a drá -
gább és jobb mi nô sé gû ter mé kek iránt, ami egy ér tel mû en a kecs -
ke tej és az ab ból ké szült ter mé kek irán ti meg nö ve ke dett ér dek lô -
dés ben nyil vá nul meg.

z A Ga ra bon ci ás Kft-tôl Ko csis Pál ügy ve ze tô azt hang sú lyoz ta, hogy
a cé gük ér té ke sí té si sa já tos sá ga, hogy szin te az összes ke res ke del -
mi lánc üz le te i ben ott van nak, or szá gos szin ten is mer tek és kap ha -
tók a ter mé ke ik. Ter me lé sük és pi a ci ré sze se dé sük évek óta nem
vál to zik, ami azt je len ti, hogy si ke rült jól el ta lál ni azt a pi a ci rést,
amely re a ke res ke de lem nek szük sé ge van. A ter mé kek tel jes ér té -
kû tej bôl ké szül nek, ha gyo má nyos el já rás sal, ma ni pu la tív anya gok
hoz zá adá sa nél kül. A jö vô ben az ér lelt (leg alább fé lé ves ér le lé sû)
kecs ke sajt elô ál lí tá sát ter ve zik nö vel ni, en nek ér de ké ben az idén
egy nagy tel je sít mé nyû saj tér le lôt ter vez nek épí te ni.

z A ta nács ko zást kö ve tô en ke rült sor a hely szí nen az V. Ma gyar-
or szá gi Kecs ke és Juh Tej ter mék Ver seny re, me lyen az aláb bi ered -
mé nyek szü let tek:

ARANY ÉR MES TER MÉ KEK
Nagy Zsu zsa, Máty, fok hagy más kecs ke-sajt krém – 87,5% 
Te bi ke Kft., Gyôr, bor kor cso lya, 
rúzsf ló rá val ér lelt kecs ke sajt – 87,5% 
Pet rovszky At ti la BA BÓ CA Kecs ke sajt, Bé kés, 
cit ro mos or dak rém eper ágyon – 87,5%
Fuchs-Tej Kft., Val kó, mál nás kecs ke jog hurt – 87,5%
Var ga György, Nagy kö rû, 
mé zes-cit ro mos kecs ke jog hurt – 88,13%
Lip cse i né Var ga Eri ka, Bé kés, Pa re nyi ca kecs ke sajt – 90,63%
Mircz Nár cisz, Deb re cen, vö rös bo ros kecs ke sajt – 95%

EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK
Nagy Lász ló, Eger bak ta, ka kukk fü ves fél ke mény juh sajt – 83,13%
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft., Izsák, 
na túr ér lelt fél ke mény kecs ke sajt – 83,13%
TE BI KE Kft., Gyôr, Ki sal föl di juh sajt – 83,13%
Kis te le ki M+M Sajt gyár tó Kft., Kis te lek, 
Val dor juh tú ró fa lat kák nap ra for gó mag gal – 83,5%
Nagy Lász ló, Eger bak ta, 
18 hó na pos na túr ke mény kecs ke sajt – 83,75%
Lip cse i né Var ga Eri ka, Bé kés, hagy más friss kecs ke sajt – 83,75%
Re icz At ti la, Kis vá sár hely, ke mény na túr kecs ke sajt – 84,38%
Var ga György, Nagy kö rû, sport lágy kecs ke sajt – 85,63%
Bá rány Bar na bás né, Var sány, na túr fél ke mény juh sajt – 86,25%
Re icz At ti la, Kis vá sár hely, ke mény füs tölt kecs ke sajt – 86,25%
Lip cse i né Var ga Eri ka, Bé kés, 
son kás kecs ke sajt te kercs – 86,25%
Mircz Nár cisz, Deb re cen, ér lelt juh sajt – 86,25 %

BRON ZÉR MES TER MÉ KEK
Ányos Ist ván, Kis láng, na túr kecs ke go mo lya – 80,0%
Mek-Mek Farm, Bél me gyer, friss kecs ke sajt – 80,5%
Kis te le ki M+M Sajt gyár tó Kft., Kis te lek, 
Kis te le ki juh tú ró 500 g-os – 80,5%
Fuchs-Tej Kft., Val kó, rúzsf ló rá val ér lelt kecs ke sajt – 80,63%
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft., Izsák, fû sze res lágy kecs ke sajt – 81,25%
Per sis tent Kft. Tej üze me, Híd vé gar dó, 
snid lin ges juh te jor da – 81,25%
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft., Izsák, 
na túr ér lelt fél ke mény juh sajt – 81,25%
Per sis tent Kft. Tej üze me, Híd vé gar dó, rög lyu kas sajt – 82,5%

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

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.

2014-ben a Nem zet kö zi Cso ma go lá si Di zájn Fó ru mon in no vá ci ós díj jal is ki tün te tett Tet ra
Eve ro Asep tic öt vö zi a kar ton cso ma go lás kör nye zet vé del mi elô nye it a pa lack könnyen ke zel -
he tô sé gé vel és könnyû önt he tô sé gé vel. A kar ton pa lack ba nem csak hû tést nem igény lô

te jek, ha nem tej he lyet te sí tô ter mé kek is tölt he tôk. 2011-es be mu tat ko zá sa óta vi lág szer te több
ve ze tô tej ipa ri gyár tó is ezt a for mát vá lasz tot ta ter mé ke cso ma go lá sá ra töb bek kö zött Spa nyo lor szág -
ban, Por tu gá li á ban, Olasz or szág ban, Orosz or szág ban és Bra zi li á ban.

A Tet ra Eve ro Asep tic kar ton ké nyel mes fo gá sú, ku pak ja könnyen nyit ha tó, emel lett egyen le tes, biz -
ton sá gos és pre cíz töl tést tesz le he tô vé. Egye di D-alak ja és tel jes fe lü le tû már káz ha tó sá ga mi att
a cso ma go lás ki tû nik a pol co kon. A kar ton pa lack 100%-ban FSC® (Fo rest Ste wards hip Co un cil®
– Fe le lôs Er dô gaz dál ko dás Ta ná csa) ta nú sí tott pap ír ból ké szül, amely iga zol ja, hogy a fa alap anyag
fe le lôs er dô gaz dál ko dás ból és egyéb el le nôr zött for rás ból szár ma zik, A cso ma go lás, a töb bi ita los
kar ton hoz ha son ló an, hasz ná lat után sze lek tí ven gyûjt he tô és új ra hasz no sít ha tó.

2 MOLNÁR ZITA
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tár sas ág Ma gyar or szá gon az el sôk kö zött is mer te fel, hogy
szük ség van egy olyan fo gyasz tói tej-fé le ség gyár tá sá ra,
amely a hûtô pul tok ban tá rolt ha gyo má nyos pasz tô rö zött,

va la mint az akár hat hó na pig is el tart ha tó UHT te jek kö zöt ti vá lasz tást
te szi le he tô vé a fo gyasz tók szá má ra. Ez alap ján szü le tett a dön tés az
ESL tech no ló gi á val gyár tott tej rôl, amely nek gyár tá sát és for gal ma zá -
sát 2008 de cem be ré ben kezd ték meg a sze ge di te jü zem ben.

z A gyár tás meg kez dé sé nek nyol ca dik év for du ló -
ja al kal má ból ke res tük fel a vál la lat ve zér igaz ga -
tó ját, Gerb rant Red mer de Bo er urat az zal, hogy
vá lasz kap junk a ter mék fej lesz tés ered mé nyé rôl.

z Mit je lent az ESL ki fe je zés, tet tük fel az el sô
kér dé sün ket a ve zér igaz ga tó úr nak.

z Az ESL az an gol „ex ten ded shelf li fe” ki fe je zés
rö vi dí té se. Je len té se „hosszabb ide ig friss”-nek
fe lel meg. At tól füg get le nül, hogy el té rô je lö lé sek
lé tez nek a gya kor lat ban, a vá sár lók gyor san
meg áll apít hat ják a cso ma go lás szem be tû nô ré -
szén, hogy  friss, vagy „hosszabb  ide ig friss” tej -
rôl, vagy is ESL tej rôl  van-e szó.  A to váb bi ér dek -
lô dé sünk re ki fej tet te, hogy a fo gyasz tói te jek kel szem ben mi lyen
elô nyei van nak az ELS tech no ló gi á val gyár tott te jek nek.

z A sze ge di üzem ben ma gas hô mér sék le ten tör té nô hô ke ze lés sel ál -
lít ják elô az ESL te jet, de ez komp lex, nagy kö rül te kin tést igény lô tech -
no ló gia. Az ESL tej hez ki vá ló mi nô sé gû nyers te jet kell fel hasz nál ni,
amit szin te tá ro lás nél kül, a te jü zem be tör té nô be ér ke zés után azon -
nal fel kell dol goz ni. A kü lön bö zô tech no ló gi ai fo lya ma tok so rán a leg -
ma ga sabb szin tû hi gi é ni ai fel té te lek nek kell meg fe lel ni, és a tej töl té -
se is az ESL tech no ló gi á ra ter ve zett, ma gas hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lô  töl tô gé pe ken tör té nik. A töl tés so rán a hô ke zelt tej a
spe ci á li san ki a la kí tott töl tô kam rá ban  ke rül a több lé pés ben fer tôt le ní -
tett cso ma go ló a nyag ba. Ez után fo lya ma to san biz to sí ta ni kell a hû tô -
lán cot a tá ro lás és a szál lí tás so rán, egé szen az áru há zak  hû tô pult já -
ig.  Így a  friss tej ben lé vô ér té kes táp anya gok, vi ta mi nok, és ás vá nyi
anya gok, va la mint a ma gyar tej utá noz ha tat lan íze is meg ma rad.
Az ESL tej  fris ses sé gét,  a ter mé kek ki vá ló mi nô sé gét a fo lya ma tos és
szi go rú bel sô mi nô ség biz to sí tá si rend szer al kal ma zá sa  ga ran tál ja.
A ha gyo má nyos friss tej jel el len tét ben, a hosszabb ide ig friss tej fel -
bon tás nél kül – a ne vé nek meg fe le lô en – hosszabb ide ig tart ha tó
el. Amed dig a nor mál hû tött tej fel bon tás nél kül 5-6, a hû tött fel -

A fogyasztók megkedvelték az ESL Tejet
A szegedi tejüzemben nyolc éve gyártják az ESL tejet

bon tat lan ESL tej 12-21 na pig tá rol ha tó. A tá ro lá si hô mér sék let
ide á li san 3-9 °C. El tart ha tó sá gi szem pont ból a ha gyo má nyos és az
ult ra-pasz tô rö zött te jek kö zött fog lal he lyet. Az el múlt évek for gal -
ma zá si ada tai egy ér tel mû en jel zik, hogy a fo gyasz tók meg ked vel -
ték, és a for gal ma zás so rán egy re na gyobb ré sze se dést sza kí ta nak
ki a friss tej ka te gó ri á já ból.

z Az ESL tej ked velt sé gét az is mu tat ja, hogy amíg 2008-ban csak
a So le-Mi zo gyár tot ta ezt a tí pu sú te jet, ad dig 2009-ben már há -
rom, má ra pe dig már gya kor la ti lag min den na gyobb vo lu me nû te jet
gyár tó cég ren del ke zik ha son ló  be ren de zés sel.

z Az el múlt évek ben több tu do má nyos in té zet is fog lal ko zott en nek
a tej ka te gó ri á nak a vizs gá la tá val. Pél dá ul a Mün che ni Mû sza ki Egye -
tem Köz pon ti Táp lál ko zás- és Élel mi szer Ku ta tá si In té ze te. A tu do -
má nyos vizs gá la ta ik so rán meg áll apí tot ták, hogy az ESL tí pu sú te jek
új fo gyasz tói ka te gó ri át te rem tet tek, mert az el tart ha tó sá gi idô nö ve -
lé se mel lett me gôr zi a tej táp ér té két és ér zék szer vi tu laj don sá ga it.
Ez utób bi to váb bi elô nyö ket je lent a ke res ke de lem, il let ve a fo gyasz tók

szá má ra. Az ESL tech no ló gia al kal ma zá sa ré vén – meg íté -
lé sük sze rint – a gyár tott ter mé kek nem csak „hosszabb
ide ig tar tó sak”, ha nem „hosszabb ide ig fris sek” is.

z Az em lí tett Ku ta tó In té zet meg áll apí tá sai sze rint az el -
múlt évek ta pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy az ESL tech -
no ló gi á val elô ál lí tott ter mé kek pi a ci ré sze se dé se el sô -
sor ban a ha gyo má nyos friss te jek ro vá sá ra nö ve ke dett. 

z Vé ge ze tül, a té má ban il le té kes Tet ra Pak cég ér té ke -
sí té si igaz ga tó ját, Kam pós Je nô urat is meg ke res tük.
Meg kér dez tük, hogy az ESL ter mé kek hez hasz nált cso -
ma go ló a nya gok menny isé gé nek nö ve ke dé sé bôl mi lyen
kö vet kez te té sek von ha tók le. Az ESL tech no ló gia al kal -
ma zá sa mi lyen be ren de zé sek kel va ló sít ha tó meg:

z Az ESL tej el ôször egy ha gyo má nyo san friss te jet fo gyasz tó or -
szág ban, az USA-ban je lent meg és gyor san  ko moly pi a ci ré sze se -
dést ért el. Mi u tán az ESL tej él ve ze ti ér té ke na gyon ha son ló a friss
tej hez, és a ke res ke del mi lán cok is el vár ják a mi nél hosszabb el -
tart ha tó sá gi idôt, ezért ez a ter mék ka te gó ria gyor san el ter jedt az
eu ró pai or szá gok ban is. 

z A Tet ra Pak cég kü lön bö zô tí pu sú meg ol dá so kat kí nál az ESL tej
fel dol go zá sá hoz és töl té sé hez, cso ma go lá sá hoz. ESL gyár tás le het -
sé ges nor mál hô mér sék le tû (72 Cel si us fok és 15 má sod per ces
hô tar tás) pasz tô ri zá lás és bak to fu ga sze pa rá tor kom bi ná ci ó já nak a
hasz ná la tá val; nor mál hô mér sék le tû (72 Cel si us fok és 15 má sod -
per ces hôn tar tás)  pasz tô ri zá lás és mik ro szû rô kom bi ná ci ó já nak a
hasz ná la tá val, vagy ma gas hô mér sék le tû hô ke ze lés sel (124-130
Cel ci us fok és 1-4 má sod perc hôn tar tás), ami vel akár 30 na pos el -
tart ha tó ság is el ér he tô. A hô ke ze lés tör tén het „köz vet len” vagy
„köz ve tett” hô köz lé sen ala pu ló pasz tôr be ren de zés sel is. 
A cso ma go lá si rend sze re ket il le tô en a Tet ra Brik, Tet ra Rex és
Tet ra Top ter mék csa lá dok hoz  is tu dunk ESL tej töl té sé re alk la mas
töl tô gé pet szál lí ta ni. 

2 DR. LEND VAY BÉ LA

Gerbrant Redmer de 
Boer vezérigazgató

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.
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zen a vi dé ken, a ma kói ta nya vi lág ban nagy ha gyo má nya
van a ju há szat nak, kez di mon dan dó ját a gaz da. Éde s-
a pá mék még har min che ten vol tak fal kás ju há szok, (a

pusz tai ál lat tar tá si mód nál egy tu laj do nos nak sa ját pász to ra ôri -
ze te alatt le ge lôn já ró na gyobb szá mú juh ál lo má nya pász to rát,
fal kás ju hász nak ne vez ték) utá na mi már csak he ten ma rad tunk.

z Gyer mek ko rom ban még na gyon sok ta nya volt er re fe lé.
A het ve nes évek ben az tán kez dett fel szá mo lód ni az it te ni ta -
nya vi lág. Én ide szü let tem a ta nyá ra, ez ta nya ne kem a lak he -
lyem a gaz dál ko dá som szín te re, egy szó val az éle tem. Szü le im
ta nyá ja is itt volt a kör nyé ken. Itt kezd tem el a ju hok kal fog lal -
koz ni. Öcsém mel együtt apám mel lett dol goz va sa já tí tot tam el
a ju hász mes ter ség gya kor la ti ten ni va ló it. Az el mé le ti is me re te -
ket Gyo ma end rô dön a Beth len Gá bor szak kö zép is ko lá ban sze -
rez tem meg, me lyet 1976 vé gez tem el. Utá na rö vid ide ig a
he lyi tsz-ben dol goz tam, majd apám mel lett ma rad va csi nál tam
a ju hász ko dást, ki nem lé pett be a tsz-be, ma szek ju hász ma -
radt. Az ak ko ri ha ta lom nem néz te jó szem mel, hogy ki ló gunk
a sor ból, ahol csak tud ták ne he zí tet ték a hely ze tün ket. Ke vés
volt a le ge lônk, töl té sol da la kon, er dô sze gé lye ken le gel tet tünk,
nyá junk mé re te en nek meg fe le lô en kis lét szá mú te je lô ci gá ja
volt. Ne künk min dig te je lô ci gá ja ju ha ink vol tak. Ez az ôs ho nos
ci gá ja juh faj tá nak a na gyobb tej ter me lô ké pes sé gû vál to za ta.

Aranykoszorús 
gazda a rákosi 
pusztában

Te nyész té sé nek az a cél ja, hogy me gôr zôd jön az ere de ti ge ne -
ti kai tu laj don ság, a szi lárd szer ve zet, és a nagy el len ál ló ké pes -
ség, va la mint fo lya ma tos ja vul jon a tej ter me lés, a sza po ra ság
és a bá rány ne ve lô ké pes ség.

z Fel me nô im 200 év vel, ez elôtt kezd tek el a ci gá já val fog lal koz -
ni. Szép apám Nagy sze ben be kezd te a ju hász ko dást. Az ak ko ri
idôk ben még ván dor ju hász ko dást foly tat tak, egész év ben le gel -
tet tek, nagy te rü le tet be jár tak, le men tek egé szen a Du na del -
tá ig. Ez a mes ter ség a ju hász ko dás és a sajt ké szí tés tu do má -
nya apá ról fi ú ra szállt. Össze va gyunk nô ve a ci gá já val, me lyet
elô de ink na gyon sze ret tek, mert a ci gá ja nem ket tôs, ha nem
hár mas hasz no sí tá sú faj ta, hú sa és te je mel lett fi nom gyap jú ja
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Dani János juhász gazda

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 folya-
matosan csökken a lakossága. A gyermekek
Makó belterületére járnak iskolába, ingyenes
iskolabusz szállítja ôket a városba. 

E

A nagy meleg ellen „kúpolással” védekeznek a juhok
Â
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is ér té ket je len tett. Bras só vi rág zó gyap jú ke res ke del mé nek idô -
sza ká ban ar ra ösz tö nöz ték az er dé lyi gaz dá kat, hogy a dur va
gyap jas ál lo má nya i kat le cse rél jék a fi no mabb gyap jút ter me lô
ci gá já ra. Ez az alap ve tô en he gyi juh na gyon jól al kal maz ko dott
az al föl di kör nye zet hez, és rö vid idô alatt el ter jedt. A ju hász ko -
dás sal fog lal ko zó ôse i met Tri a non vá lasz tot ta ket té. Úgy hoz ta
a sors, hogy a bé ke dik tá tum alá írá sá nak idô sza ká ban az én
ro ko na im ak kor ép pen ma kói ha tá rá ban le gel tet tek, így ôk
Ma gyar or szá gon ma rad tak, a ro kon ság má sik ré sze, akik ak kor
Er dély ben te rel ték a nyá jat a mai Ro má nia te rü le té re ke rül tek. 

z A mos ta ni ci gá ja te nyé sze tünk 170 egyed bôl áll. Min den fo lya -
mat itt bo nyo ló dik a ta nyán. Csa lá dom tag jai be se gí te nek a mun -
ka vég zés be. Hat gyer me kem van, négy fiú és ket tô lány. Mind egyi -
kük a sa ját el fog lalt sá ga mel lett se gí ti a mun ká mat. A na gyob bak
már dol goz nak, a ki seb bek még ta nul nak. Fe le sé gem bolt ve ze tô -
ként dol go zik, mun ká ja mel lett ô is se gít ne kem.

z Az ál lo mány pót lá sá ra, fej lesz tés re min den év ben 40 egye det
meg ha gyunk, a sza po ru lat töb bi ré szét ke res ke dô köz ve tí té sé -
vel Olasz or szág ba bá rány kánt ér té ke sít jük. A ci gá ja bá rány után
éven te vál to zik a ke res let, ezért jó do log az, hogy a hús hasz no -
sí tás mel lett a tej ter me lé se és gyap jú ter me lés ré vén is, gya kor -
la ti lag egész év ben biz to sít be vé te li ehe tô sé get. A ju hok nyí-
rását is sa ját ma gunk vé gez zük el, most a gyap jú nak ki ló já ért
400 Ft-t fi zet a fel vá sár ló.

z A ci gá ja Ma gyar or szá gon, mint vesz élyez te tett, ôs ho nos faj ta
vé de lem re szo rul. Az ôs ho nos juh faj ták me gôr zé sé re a Juh és
Kecs ke te nyész tôk Szö vet sé ge lét re ho zott egy te nyész té si prog -
ra mot 2012-ben. En nek ré sze ként va ló sul meg Me zô he gye sen
a köz pon ti kos ne ve lés, mely nagy mér föld kô a faj ta fenn tar tá -
sá nak ér de ké ben. Ne künk a zom bo ri vagy szerb ci gá jánk van,
en nek a faj tá nak na gyobb a fü le és erô tel je sebb test fel épí té se. 

z A ki fej lett ci gá ja anyák sú lya 85-90 kg, a ko so ké 110-120 kg
kö rül van. A tej ter me lé se 150-200 li ter/év. Bá rány ko ri súly gya -
ra po dá sunk ked ve zô, 300-350 g/nap. 

z A fi a ta labb ju hász nem ze dék az in ten zív tej ter me lô faj tát a la -
ca u nét ré sze sí ti elôny be, van rá pél da, hogy né há nyan a ci gá já -
ról át vál tot tak er re a faj tá ra és at tól tar tok, hogy az ôs ho nos ci -
gá ja hát tér be fog szo rul ni.  Az ál lo mány csak kis ré sze törzs köny -
ve zett. Te nyész té si cé lunk az, hogy a te je lé si idô szak 100-120
nap ra to lód jon ki. A ju hok feb ru ár ban el le nek, áp ri lis ele jén meg -
tör té nik a le vá lasz tá suk, majd no vem ber ele jé ig fo lyik a fe jé sük.

z A ci gá ja az el sô lak tá ci ó ban 1, 6 li ter te jet ad a na pi há rom al -
ka lom mal tör té nô fe jés sel. A leg na gyobb tej ho zam má jus ban
van, majd a mennyi ség fo lya ma to san csök ken. A fe jés 48 ál lá -
sos fe jô ál lás ban, saj tá ros fe jô gép pel tör té nik. A fe jô ál lást mi ma -
gunk ké szí tet tük hasz nált mo bil fe jô ál lás ból. A fe jô ál lás ba kap ják
a sze mes ab ra kot, most ép pen sze mes ku ko ri cát. Ab rak ként
hasz ná lom még a sze mes ár pát és tri ti ká lét is. Most sze mes for -
má ban kap ják, ter ve zem majd, hogy rop pan tott for má ban ete -
tem majd az ab ra kot. A da ra ab rak nak az hát rá nya, hogy föl ta -
pad a száj pad lás ra, il let ve a tü dô be be szip pant va szi li kó zist okoz -
hat. A há rom al ka lom mal tör té nô fe jés so rán fél ki lo gramm ab -
ra kot fo gyasz ta nak el. Jó idô ese tén nap köz ben a le ge lôn van -
nak. A le gel te tés rész ben vil lany pász tor ál tal be ha tá rolt te rü le ten
tör té nik, il let ve sza ba don is le gel te tek. Az összes le gel te tés re
igény be ve he tô te rü let 85 hek tár ôs gyep, mely sa ját tu laj do nunk -
ba van. Az el sô ka szá lás sal jó mi nô sé gû gyep szé nát ké szí tünk.
Évi egy al ka lom mal tisz tí tó ka szá lást vég zünk raj ta. Nyá ron nagy
me leg ben nem akar nak le gel ni, ilyen kor éj sza ka le gel te tek, ami -

A gomolya szikkasztása

Az állomány növelésére kiszemelt egyedek
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kor meg pu hul a fû. A ho dály ban min dig ren del -
ke zé sük re áll a bá lá zott lu cer na szé na. Az ab rak -
ta kar mányt 15 hek tá ron, lu cer nát pe dig 5 hek tár
te rü le ten ter mesz tek.

z A ci gá ja te jé nek fel dol go zá sát a juh tú ró és a
sajt fel dol go zá sát édes anyám tól ta nul tam meg.
Egy idô után a pi ac ra is én jár tam he lyet te,
mert fá jós lá bai nem bír ták a pi a co zást. Az
összes te jet fel dol go zom, go mo lya sajt (fok -
hagy más, kö mé nyes) és juh tú ró ké szül be lô le.
Juh saj tot nem ké szí tek az nem éri meg, mert kell hoz zá 3-4 hó -
nap, hogy azt ér té ke sí te ni tud jam. Az ér té ke sí tés hét vé gén a
tót kom ló si és a ma kói pi a con tör té nik. Kü lön fé le né ven is mert
er re fe lé a juh tú ró. Tót kom ló son, ahol sok a szlo vák nem ze ti sé -
gû Brin dzá nak, más hol Lip tói tú ró nak ne ve zik. A go mo lya sajt
úgy ké szül, hogy a ki szik kasz tott juh tú rót le da rá lom kré mes re,
te szek hoz zá íz lés sze rint sót (ál ta lá ban 1 kg-hoz két de kát), il -
let ve kü lön bö zô íze sí tô ket, majd tég la lap ala kú ra for má zom.
Vá ku um cso ma golt ál la pot ban, a hû tô ház ban + 4 fo kon tá ro -
lom és a pi a ci ke res let sze rint ér té ke sí te ni tu dom ab ban az idô -
szak ban is mi kor nincs fe jé si idô szak. Részt szok tam ven ni
a Kis te le ki Sajt fesz ti vá lon, mely ok tó ber ben van és ba lás tyai
disz nó to ron, me lyet no vem ber ben tar ta nak. A Ma gyar Juh- és
Kecs ke te nyész tô Szö vet ség jó vol tá ból meg je le nünk az OMÉK-
on, a ka pos vá ron és hód me zô vá sár he lyen ren de zett ál lat te -
nyész té si na po kon, és kép vi sel tük a ma gyar ci gá ja te nyész tô -
ket a Bol gár Juh szö vet ség ki ál lí tá sán is.

z A jö vô ben sze ret nénk nö vel ni az ál lo mány lét szá mát. Az idén
az anya ju hok szá mát mint egy 45-50 db-al ter ve zem emel ni és
fo ko za tos fej lesz tés sel a 300 db-os lét szá mot el ér ni, ami azt
je len ti, hogy a nö ven dé kek kel együtt a tel jes szá muk el éri majd
a 450 egye det. A ho dály, ré gi szer fás épí té sû, a ter ve zett nö -
ve ke dés be fo ga dá sá ra ké pes. Mag tá rat is aka rok épí te ni és
rop pan tó be ren de zést be ál lí ta ni. A fej lesz té se ket sa ját erô bôl
ter ve zem meg va ló sí ta ni. Már pó rul jár tam egy al ka lom mal mi -
kor pá lyáz tam és azt for rás hi ány mi att elu ta sí tot ták. A pá lyá zat -
hoz ké szí tett ter vek költ sé ge így ab la kon ki do bott pénz volt,
nem aka rok is mét így jár ni. 

z Nem aka rom vissza sír ni a szö vet ke ze ti idô ket, de tény az,
hogy ak kor a tér ség ben 5 mil lió ju hot tar tot tak. A gyap jú köz -
pont in gyen he lye zett ki a tsz-be bá rányt, mely nek az árát gyap -
jú ba kel lett fi zet ni. En nek a min tá já ra le het ne fej lesz te ni az ág -
aza tot. Sze rin tem az ál lam nak nem tá mo ga tást, ha nem ked ve -
zô gaz dál ko dá si le he tô sé get kel le ne biz to sí ta ni. En nek a prog -
ram nak egész ség meg ôr zé si von za ta is len ne, mi vel a sok par -
la gon lé vô te rü let, er dô szél, el ha gya tott te rü le tek hasz no sí tás -
ra ke rül né nek. A kis ké rô dzôk ké pe sek len né nek el tün tet ni a
sok al ler gén nö vényt, egész sé ge sebb le het ne a kör nye ze tünk,
sok csa lád nak meg él he tô sé gi le he tô sé get biz to sí ta na. A mos -
ta ni 700 ezer li ter he lyett le het ne an nak tízs ze re sét is ter mel -
ni. Tej ter me lô ju hot, a ci gá ját gaz da sá go sabb tar ta ni, mint a
hús ter me lôt. Hús ter me lô juh ese té ben jó sze ri vel csak a bá rány
ér té ke sí tés hoz be vé telt. A tej hasz no sí tá sú ci gá ja ese té ben már
150 egyed bôl ál ló ál lo mány tud ja biz to sí ta ni egy csa lád meg él -
he té sét. Ez zel szem ben a hús hasz no sí tá sú ju hok nál ez 450
egyed szám tar tá sá nál le het sé ges. 

z Rö vi den ennyit mon dott el gaz da sá gá ról és a ci gá ja ju hok ról
Da ni Já nos. Azt sze ré nyen el hall gat ta, nem di cse ke dett ve le,
hogy 2015-ben a rá ko si pusz tán meg va ló sí tott ha gyo má nyos
juh te nyész tés fenn tar tá sa és fej lesz té se te rén el ért ered mé nye -
i ért, a juh tej bôl elô ál lí tott ter mé kek is mé telt ét rend be il lesz té -
se ér de ké ben vég zett nép sze rû sí tô mun ká já nak el is me ré se ként
Dr. Fa ze kas Sán dor, föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter az Arany ko szo -
rús Gaz da Díj el is me rés ben ré sze sí tet te. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

A tanya, mellette a juh hodály

Tej Ter mék ta nács 2015 ja nu ár já -
ban El nök sé gi ha tá ro zat alap ján
kez de mé nyez te a Föld mû ve lé sü -

gyi Mi nisz té ri um nál, hogy a 2015. évi
költ ség ve té sen be lül 420 mil lió Ft kü lön
for rást biz to sít son kö zös sé gi tej mar ke ting
cé lok ra. 
Ezen kö zös sé gi tej mar ke ting prog ram
egyik ki emelt ré sze az úgy ne ve zett „UHT
do boz kam pány”. A kam pány so rán a
ha zai UHT te jek cso ma go lá sán egy egy -
sé ges, egy ol da las, a TEJ SZÍV lo gót is
ma gá ba fog la ló üze net ke rült meg je len -
te té sre. A meg újult cso ma go lás sal egy sé -

ge sebb lett a ma gyar or szá gi UHT te jek
kom mu ni ká ci ó ja, va la mint ez zel egy ide jû -
leg or szá gos nye re mény já ték is meg hir de -
tés re ke rült. 
Az ak ci ó ban a pro mó ci ós kam pány ke re -
té ben gyár tott „TEJ (szí nes áb rás)” tej szív
lo gó val el lá tott, ma gyar nyers tej bôl ké szü -
lô UHT do bo zos te jek vettek részt. A dí ja -
kért fo lyó já ték ban va ló rész vé tel fel té te le
a pro mó ci ó ban részt ve vô ter mé kek kö zül
100 db tet szô le ges ter mék vá sár lá sa, és
an nak cso ma go lá sá ról a meg je lölt pro -
mó ci ós rész ki vá gá sa, va la mint be kül dé se
volt. A já ték ban a Ma gyar or szá gon mû kö -

dô ál ta lá nos is ko lák és óvo dák ve het tek
részt. A já tékban két al ka lom mal 1-1 db,
net tó 1 mil lió Ft ér té kû „Ját szó vár” ke rült
ki sor so lás ra. 

2 TEJ SZAK MA KÖ ZI 
SZER VE ZET ÉS TER MÉK TA NÁCS 

TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS
TERMÉKTANÁCS KÖZLEMÉNYE 

A
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Ko vács Krisz ti na, a Nem ze ti Élel mi szer -
lánc-biz ton sá gi Hi va tal Élel mi szer- és Ta -
kar mány biz ton sá gi Igaz ga tó sá gá nak osz -
tály ve ze tô je az élel mi sze rek kel kap cso lat -
ban fel tün te tett ál lí tá sok ra vo nat ko zó sza -
bá lyok ról, az en ged élye zett ál lí tá sok ról tar -
tott elô adást.
Az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga 2003-ban tet -
te köz zé az ál lí tá sok sza bá lyo zá sá ra vo nat -
ko zó ja vas la tát, az 1924/2006/EK Par la -
men ti és Ta ná csi ren de let meg al ko tá sá ra
2006 de cem be ré re ke rült sor. A ren de let
cél ja a fo gyasz tók egész sé gé nek és a tisz -
tes sé ges élel mi sze ri pa ri-vál lal ko zók ér de -
ke i nek vé del me, va la mint az egyen lô ver -
seny fel té te lek és az áruk sza bad áram lá -
sá nak biz to sí tá sa az Unió bel sô pi a cán.
Ezt a ren de le tet a ke res ke del mi kom mu ni -
ká ci ó ban – a vég sô fo gyasz tó nak ilyen for -
má ban szol gál ta tott élel mi sze rek cím ké zé -
sén, meg je le ní té sén vagy rek lám já ban –
sze rep lô, táp anyag-össze té tel re és egész -
ség re vo nat ko zó ál lí tá sok te kin te té ben kell
al kal maz ni.

A ren de let ha tá lya ki ter jed a tel jes ke res -
ke del mi kom mu ni ká ci ó ra, vagy is
• a ter mé ke ken fel tün te tett táp anyag-

össze té tel re és egész ség re vo nat ko zó
ál lí tá sok ra,

• a ter mé kek meg je le ní té se so rán al kal -
ma zott je lö lés re,

• a ter mék is mer te tés re és rek lám ra,
• az ál lí tás ként ér tel mez he tô ke res ke del -

mi-, már ka-, és fan tá zi a ne vek re.

Az ét ter mek, kór há zak, is ko lák, ét kez dék és
a köz ét kez te tés sel fog lal ko zó ha son ló gaz -
da sá gi sze rep lôk el lá tá sá ra szánt élel mi sze -
rek vo nat ko zá sá ban is al kal maz ni kell!

De mit is ne ve zünk az élel mi sze rek kel kap -
cso la tos, táp anyag-össze té tel re és az
egész ség re vo nat ko zó ál lí tá sok nak? 

A táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tá -

sok lis tá ja a vo nat ko zó fel té te lek kel a ren -
de let mel lék le té ben ta lál ha tó (1. táb lá -
zat). Ezek az ál lí tá sok egyes táp anya gok
menny isé gé re utal nak, pld: „Kal ci um ban
gaz dag” fe li rat ak kor tün tet he tô fel, ha a

Át la gos táp ér ték 100 g ter mék ben
Ener gia 231 kJ/55 kcal
Zsír 0,7 g
– amely bôl te lí tett 

zsír sa vak 0,4 g
Szén hid rát 8,9 g
– amely bôl cuk rok 8,9 g
Fe hér je 3,0 g
Só 0,14 g
Kal ci um 120 mg 

(15% NRV)

NRV: na pi be vi te li re fe ren ci a ér ték 
fel nôt tek ese té ben 

Tejipari Szakmai Nap

kal ci um mennyi sé ge az aján lott na pi be vi -
tel (NRV) leg alább 30%-át fe de zi (Ca NRV:
800 mg) vagy is mi ni mum 240 mg
Ca/100ml  vagy 100 g tej ter mék.

Ha egy ada got tar tal maz a cso ma go lás,
ak kor az egy adag nak kell fe dez nie a na pi
be vi tel leg alább 15 %-át. Pld. „Cink kel
dú sí tott ru di, 30 g” ese tén a cink men-
ny isé gé nek az aján lott na pi be vi tel (NRV)
leg alább 15%-át kell fe dez nie (cink NRV:
10 mg), vagy is mi ni mum 1,5 mg cink nek
kell len nie egy adag ban, az az a 30 g-ban!
Ilyen eset ben nem 100 g-ban kell meg len -
nie a je len tôs mennyi ség nek.

Vi ta min és ás vá nyi anyag hoz zá adá sa (a
1925/2006/EK ren de let alap ján) csak ak -
kor le het, ha „je len tôs” menny iség ben lesz
je len a ter mék ben. Az egyes táp anya gok ra
vo nat ko zó je len tôs mennyi sé ge ket a
1169/2011/EU ren de let tar tal maz za.

A 1169/2011/EU ren de let ér tel mé ben a
táp ér ték je lö lés kö te le zô al kal ma zá sá nak
idô pont ja 2016. de cem ber 13. Ezt meg -
elô zô en is fel kell tün tet ni a táp ér ték je lö -
lést, ha a ter mé ken élel mi sze rek kel kap -
cso la tos ál lí tá so kat tün tet nek fel. A táp ér -
ték je lö lés ben nem csak a hoz zá a dott vi ta -
min és ás vá nyi anyag mennyi sé ge ket kell
je löl ni, ha nem a vég ter mék összes pl. kal -
ci um mennyi sé gét. 

Pél da a táp ér ték je lö lés re „Kal ci um for rás”
fel tün te té se ese tén:

Az egész ség re gya ko rolt ha tás ra vo nat ko zó

ál lí tá sok több tí pu sát kü lön böz te ti meg a
ren de let. A funk ci o ná lis ál lí tá sok kö zé tar -
toz nak azok, ame lyek a nö ve ke dés re, fej -
lô dés re és a szer ve zet mû kö dé sé vel kap -
cso la tos meg áll apí tást kö zöl nek: pl. „a kal -
ci um szük sé ges a nor mál cson to zat és a
fog azat fenn tar tá sá hoz”. Az egész ség re vo -
nat ko zó ál lí tá sok egy má sik tí pu sa a be -

teg sé gek koc ká za tá nak csök ken té sé vel,

va la mint a gyer me kek egész sé gé vel és fej -

lô dé sé vel kap cso la tos ál lí tá sok. 

A Bi zott ság 432/2012/EU ren de le te (2012.
má jus 16.) tar tal maz za a nem a be teg sé -
gek koc ká za tá nak csök ken té sét, il let ve a
gyer me kek fej lô dé sét és egész sé gét érin tô,
élel mi sze rek kel kap cso la tos, egész ség re vo -
nat ko zó, en ged élye zett ál lí tá sok jegy zé két. 

Szá mos tej ter mék kal ci um tar tal ma el éri
azt a mennyi sé get, amely alap ján fel le -
het ne ál lí tást tün tet ni.
Az aláb bi pél da egy olyan en ged élye zett ál -
lí tás, amely a be teg ség koc ká zat csök ken -
té sé re vo nat ko zik:
• A kal ci um hoz zá já rul a csont ás vá nyi-

a nyag- vesz te sé gé nek csök ken té sé hez a

vál to zó kor után lé vô nôk nél. Az ala csony

csont-ás vá nyi a nyag-sû rû ség a csont rit ku -

lás mi at ti csont tö rés koc ká za ti té nye zô je.

• Az ál lí tás csak olyan élel mi szer ese té -
ben al kal maz ha tó, amely meg ha tá ro zott
ada gon ként leg alább 400 mg kal ci u mot
tar tal maz.

• A fo gyasz tót tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy
az ál lí tás ki fe je zet ten az 50 éves vagy
an nál idô sebb nôk re vo nat ko zik, és hogy
a jó té kony ha tás leg alább na pi 1200
mg kal ci um be vi te lé vel ér he tô el va la -
mennyi for rás ból.

Az ál lí tá sok al kal ma zá sá nak igen szi go rú
fel té te lei van nak. Az ál lí tás nak min den
eset ben el fo ga dott tu do má nyos bi zo nyí té -
ko kon kell ala pul nia. A hi vat ko zott táp -
anya got je len tôs menny iség ben, a szer ve -
zet szá má ra hasz no sít ha tó for má ban kell
tar tal maz nia. Az át lag fo gyasz tó szá má ra
ért he tô mó don kell meg fo gal maz ni az élel -
mi szer nek tu laj do ní tott po zi tív ha tást. A fo -
gyasz tás ra kész élel mi szer re kell vo nat koz -
tat ni az aján lott, éssze rû en el fo gyaszt ha tó
mennyi sé get, amellyel az ál lí tás ban kö zölt
ha tás va ló ban ér vé nye sül. 

Kö te le zô a már em lí tett 1169/2011/EU
ren de let sze rin ti táp ér ték je lö lés. 

Meg kell ad ni, hogy a ked ve zô ha tás el éré -
sé hez mennyi élel mi szer fo gyasz tá sa szük -
sé ges. Fel kell hív ni a fi gyel met a vál to za -
tos és ki e gyen sú lyo zott ét rend és az
egész sé ges élet mód fon tos sá gá ra. Szük -
ség ese tén fi gyel mez te tés szük sé ges, hogy
kik ke rül jék a ter mék fo gyasz tá sát, vagy a
túl zott fo gyasz tás ve szé lye i re.

A „Tejipari Szakmai Nap” megrendezésére került sor a Földmûvelés-
ügyi 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. 

Középpontban a jelölési 
kötelezettségek és lehetôségek
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Pél da az egész ség re vo nat ko zó ál lí tás 
je lö lé sé re:

A kal ci um szük sé ges a nor mál 
cson to zat fenn tar tá sá hoz

A ked ve zô ha tás el éré sé hez 50 g sajt
el fo gyasz tá sa szük sé ges. Az egész sé -
ges élet mód be tar tá sa mel lett fo -
gyassza egy vál to za tos és ki e gyen sú -
lyo zott ét rend ré sze ként!

Sze gedy né Fricz Ág nes, a Föld mû ve lé sü -
gyi Mi nisz té ri um Élel mi szer-fel dol go zá si
Fô osz tá lyá nak fô osz tály ve ze tô-he lyet te se a
Ma gyar Élel mi szer könyv ak tu á lis kér dé se i -
rôl tar tott be szá mo lót 

Öm lesz tett sajt szab vány

A FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us Tej ter mé -
kek mun ka cso port ban Új-Zé land ve ze té sé -
vel fo lya mat ban van az öm lesz tett sajt szab -
vány át te kin té se, mó do sí tá sa. Az öm lesz tett
saj tot elô ál lí tó or szá gok ré szé rôl szá mos,
egy más nak el lent mon dó ész re vé tel ér ke zett
fô ként a sajt há nyad dal, a hoz zá ad ha tó

Pél dák en ged élye zett ál lí tá sok ra
A gyer me kek csont ja i nak meg fe le lô
nö ve ke dé sé hez és fej lô dé sé hez
szük ség van kal ci um ra

A gyer me kek csont ja i nak meg fe le lô
nö ve ke dé sé hez és fej lô dé sé hez
szük ség van fe hér jé re

A gyer me kek csont ja i nak meg fe le lô
nö ve ke dé sé hez és fej lô dé sé hez
szük ség van kal ci um ra és 
D-vi ta min ra

Kal ci um mal kap cso la tos 
egész ség re vo nat ko zó ál lí tás
A kal ci um részt vesz a nor mál 
vé ral va dá si fo lya ma tok ban.
A kal ci um részt vesz a nor mál ener gia -
ter me lô anyag cse re-fo lya ma tok ban.
A kal ci um szük sé ges a nor mál 
cson to zat fenn tar tá sá hoz.
A kal ci um szük sé ges a nor mál 
fog azat fenn tar tá sá hoz.

Szá mos egész ség re vo nat ko zó ál lí tás van en ged élyez ve. Ezek kö zül né hány pél da:

Ál lí tás al kal ma zás fel té te le
Az ál lí tás csak olyan élel mi szer ese té ben 
al kal maz ha tó, amely az 1924/2006/EK ren de let
mel lék le té ben fel so rolt [VI TA MIN(OK) NE VE]-
ÉS/VAGY [ÁS VÁ NYI ANYAG(OK) NE VE]-FOR RÁS 
ál lí tás sze rint leg alább kal ci um for rás
Az ál lí tás csak olyan élel mi szer ese té ben 
al kal maz ha tó, amely az 1924/2006/EK ren de let
mel lék le té ben fel so rolt FE HÉR JE FOR RÁS ál lí tás
sze rint leg alább fe hér je for rás
Az ál lí tás csak olyan élel mi szer ese té ben 
al kal maz ha tó, amely az 1924/2006/EK ren de let
mel lék le té ben fel so rolt [VI TA MIN(OK) NE VE]- ÉS/VAGY
[ÁS VÁ NYI ANYAG(OK) NE VE]-FOR RÁS ál lí tás sze rint
leg alább kal ci um- és D-vi ta min-for rás

Ál lí tás al kal ma zás fel té te le

Az ál lí tás csak olyan élel mi szer ese té ben 
al kal maz ha tó, amely az 1924/2006/EK ren de let
mel lék le té ben fel so rolt „[VI TA MIN(OK) NE VE]-
ÉS/VAGY [ÁS VÁ NYI ANYAG(OK) NE VE]-FOR RÁS” 
ál lí tás sze rint leg alább kal ci um for rás.

össze te vôk kel kap cso lat ban, így to váb bi
egyez te té sek szük sé ge sek. A ha zai sza bá -
lyo zás a tej ter mé kek rôl szó ló 1-3/51-1 szá -
mú elô írás ban az ak ko ri Co dex Ali men ta ri us
alap ján ke rült ki a la kí tás ra. Az el vá rá sok, fo -
gyasz tói és gyár tói igé nyek vál to zá sá val
szük sé ges a je len le gi sza bá lyo zás át te kin té -
se, és ha in do kolt, an nak mó do sí tá sa.

Fel hasz nál ha tó anya gok kö ré nek sza bá lyo -

zá sa va la mennyi tej ter mék cso port ese té ben

A gyár tók és a ha tó ság ré szé rôl is több
meg ke re sés ér ke zett ez zel kap cso la to san.
Az MÉ Tej ter mé kek Szak bi zott ság úgy fog -
lalt ál lást, hogy az újon nan fel hasz ná lan dó
anya gok kö rét kel le ne az uni ós jog sza bá -
lyok fi gye lem be vé te lé vel át te kin te ni.

Élôf ló rás tej föl ese tén az ada lé ka nya gok

ki zá rá sa

A szak bi zott sá gi ta gok ré szé rôl fel me rült,
hogy nem le het meg til ta ni, hogy ada lé ka -
nyag ke rül jön a tej föl be, azon ban kí vá na -
tos len ne, hogy eze ket a ter mé ke ket ne le -
hes sen tej föl nek hív ni. Ja vas lat fo gal ma zó -
dott meg, hogy a 1333/20008/EK ren de -
let hez ki e gé szí tést kell kez de mé nyez ni, mi -
sze rint a tej föl meg ne ve zés ese tén ada lé k-

a nyag nem ad ha tó a ter mék hez. Ha íze sí -
tô a nyag ke rül a tej föl be, ak kor azt a ter -
mé ket íze sí tett sa va nyú tej szín ké szít mény -
nek le het hív ni.

Szá raz anyag ra vo nat koz ta tott zsír tar ta lom

je lö lé sé nek mó do sí tá sa

A 2016. de cem ber 13-ától kö te le zô táp ér -
ték je lö lés mi att a tej ter mé ken ér tel met len -
né vál hat a zsír tar ta lom fel tün te té se a táp -

ér ték táb lá zat kö te le zô meg je le ní té se mel -
lett, ezért az Elô írást en nek meg fe le lô en
mó do sí ta ni szük sé ges. A zsír fo ko zat fel tün -
te té se to vább ra is kö te le zô ma rad. 

Dr. Sza lay Or so lya ha tó sá gi ál lat or vos, a
Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal
Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi Igaz ga -
tó sá ga ré szé rôl az élel mi szer sza bá lyo zás és
a mar ke ting kap cso la tá ról tar tott elô adást.

A „tej” sza bá lyo zá sa uni ós szin ten a
1308/2013/EU ren de let tel (a to váb bi ak -
ban: Uni ós ren de let) tör té nik. 
Ma gyar or szá gon ezt a Ma gyar Élel mi szer -
könyv tej ter mé kek rôl szó ló 1-3/51-1
szá mú elô írá sa (a to váb bi ak ban MÉ Elô -
írás), va la mint az MÉ meg kü lön böz te tô
mi nô sé gi je lö lés sel el lá tott tej ter mé -
kek rôl szó ló 2-104 szá mú, és az MÉ
meg kü lön böz te tô mi nô sé gi je lö lés sel
el lá tott kéz mû ves tej ter mé kek rôl szó ló
2-105 szá mú a irány el vei egé szí tik ki. 

A tej ter mé kek je lö lé se so rán az aláb bi ren -
de le te ket kell al kal maz ni:
• az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rôl és kö -

ve tel mé nye i rôl, az Eu ró pai Élel mi szer biz -
ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel -
mi szer biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok
meg áll apí tá sá ról szó ló 178/2002/EK
ren de let,

• a fo gyasz tók élel mi sze rek kel kap cso la tos
tá jé koz ta tá sá ról, az 1924/2006/EK és az
1925/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let mó do sí tá sá ról és a 87/
250/EGK bi zott sá gi irány elv, a 90/496/
EGK ta ná csi irány elv, az 1999/10/EK bi -
zott sá gi irány elv, a 2000/13/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv, a
2002/67/EK és a 2008/5/EK bi zott sá gi
irány elv és a 608/2004/EK bi zott sá gi
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rôl szó ló
1169/2011/EU ren de let,

• az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye -
le té rôl szó ló 2008. évi XLVI. tör vény, 

• az élel mi sze rek kel kap cso la tos tá jé koz -
ta tás ról szó ló 36/2014. (XII. 17.) FM
ren de let, 

• az élel mi sze rek je lö lé sé rôl szó ló 19/2004.
(II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM egy üt tes
ren de let,

• a me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok kö zös
szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, és a 922/
72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/ 2001/
EK és az 1234/2007/EK ta ná csi ren de -
let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rôl szó ló
1308/2013/EU ren de let, 

• a ken he tô zsí rok ra vo nat ko zó elô írá sok
meg áll apí tá sá ról szó ló 2991/94/EK ta -
ná csi ren de let, va la mint a tej és tej ter -
mé kek for gal ma zá sa so rán hasz nált
meg ne ve zé sek vé del mé rôl szó ló 1898/
87/EGK bi zott sá gi ren de let al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó egyes rész le tes sza bá -
lyok meg áll apí tá sá ról szó ló 445/2007/
EK ren de let, Â

Át la gos táp ér ték 100 g ter mék ben
Ener gia 1202 kJ/289 kcal
Zsír 22 g
– amely bôl te lí tett 

zsír sa vak 15 g
Szén hid rát 1,8 g
– amely bôl cuk rok 1,8 g
Fe hér je 21 g
Só 2,0 g
Kal ci um 240 mg 

(30% NRV)

NRV: na pi be vi te li re fe ren ci a ér ték 
fel nôt tek ese té ben 
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• az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü lön le ges
hi gi é ni ai sza bá lya i nak meg áll apí tá sá ról
szó ló 853/204/EK ren de let.

Az Eu ró pai Uni ó ban „tej” ki zá ró lag az egy
vagy több fe jés bôl nyert ren des tôgy vá la -
dé kot je len ti, egy vagy több te hén fe jé sé -
vel nyert ter mék. Az ál lat faj ne vét ki zá ró lag
ak kor kell fel tün tet ni, amennyi ben a tej
nem szar vas mar há tól szár ma zik.
A „tej” mel lett egyéb vé dett meg ne ve zé sek
is sze re pel nek az uni ós ren de let ben (pl.
vaj, tej szín, sajt, ke fir, jog hurt stb.), ame -
lyek csak ab ban az eset ben hasz nál ha tó -
ak, ha egyik tej al ko tó részt sem he lyet te -
sí tik más össze te vô vel.
A „ter mé sze tes” jel zô ak kor hasz nál ha tó, ha
a ter mé kek csak ki zá ró lag tej bôl ke rül tek
elô ál lí tás ra, il let ve csak az elô ál lí tást se gí tô
fer men tá ci ó hoz szük sé ges kul tú rá kat hasz -
nál ták, és nem tar tal maz nak egyéb össze -
te vô ket vagy ada lé ka nya go kat. Ezért meg té -
vesz tô a „ter mé sze tes” ki fe je zést hasz ná la -
ta azon élel mi szer vagy össze te vô (ada lé ka -
nyag) jel lem zé sé re, ame lyek össze té te lé nek
meg vál toz ta tá sá ra vegy sze re ket al kal maz -
nak vagy a ter mé ket új tech no ló gia al kal -
ma zá sá val ál lí tot ták elô. Ide tar toz nak azok
az ada lé ka nya gok és aro mák, ame lye ket a
vegy ipar ál lí tott elô vagy ve gyi mû ve le tek se -
gít sé gé vel nyer tek ki.
Egy re töb ben kü lön böz te tik meg ter mé ke i -
ket az „E-men tes” je lö lés sel. A Ma gyar
Élel mi szer könyv 1-3/51-1 szá mú elô írá sa
alap ján a sa va nyú tej ter mé kek ese té ben
ada lé ka nya gok hasz ná la ta me gen ge dett.
A ter mé kek hez ke mé nyí tô azon ban nem
ad ha tó: 
„A B rész ben sze rep lô ter mé kek elô ál lí tá -

sá hoz az ott meg ha tá ro zot ta kon túl fel -

hasz nál ha tók: – ada lé ka nya gok, a vo nat -

ko zó elô írá sok ban meg ha tá ro zott ter mé -

kek hez és az ott meg je lölt menny iség ben, 

– vi ta mi nok, ás vá nyi anya gok és bi zo nyos

egyéb anya gok, a kü lön jog sza bá lyok ban

fog lal tak nak meg fe le lô en.”

2. SA VA NYÚ TEJ TER MÉ KEK 

2.2. Fel hasz nál ha tó össze te vôk 

Tej, tej sû rít mény, vagy ezek ke ve ré ke, tej -

szín, vaj, tej por, víz, ét ke zé si só, sa vó por,

tej fe hér je. kon cent rá tum, sa vó fe hér je-

kon cent rá tum, ét ke zé si ka ze i ná tok, pre bi -

o ti ku mok, a 2.1.1. pont ban meg ha tá ro -

zott mik ro ba te nyé sze tek. 

Íze sí tô a nya gok és zse la tin csak a 2.1.2.

és 2.1.4. pon tok sze rin ti ter mé kek hez.

Az „E-men tes” je lö lés sel el lá tott ter mé kek
gyárt mány lap ja in nem sze re pel ada lé k-
a nyag, ame lyet E-szám mal kel le ne je löl ni
a ter mé ken. Sze re pel az össze te vôk kö zött
vi szont a ke mé nyí tô:
Össze te vôk: pasz tô rö zött tej, x % gyü -

mölcs, cu kor, ke mé nyí tô, ter mé sze tes

aro ma, gyü mölcs lé kon cent rá tum, zöld -

ség-lé kon cent rá tum, gyü mölcs lé, jog hurt -

kul tú ra

Az élel mi sze re ken ren de let ben meg ha tá ro -
zott mó don, kö te le zô en fel kell tün tet ni az
össze te vô ket, így az ada lé ka nya go kat is
(jog sza bály ban pon to san rész le te zett ki vé te -
lek mel lett). Az E-szám az ada lé ka nyag
„rend szám táb lá ja”, azo no sí tó ja. Egy ada lé k-
a nyag he lyes fel tün te té se két rész bôl áll:
egy cso port név bôl, mely ál ta lá nos tá jé koz -
ta tást ad a fo gyasz tó nak ar ról, hogy mi lyen
cél ból hasz nál ták fel (szí ne zék, tar tó sí tó szer
stb.) és a fel hasz nált ada lé ka nyag pon tos
ne vé bôl vagy az E-szá má ból [pl.: éde sí tô -
szer (xi lit) vagy éde sí tô szer (E 967)].

Ab ban az eset ben, ami kor ada lé ka nyag -
nak mi nô sü lô mó do sí tott ke mé nyí tôt tar -
tal maz a ter mék, ak kor az ada lé ka nya gok
sze rin ti je lö lé si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

Amennyi ben ke mé nyí tôt tar tal maz a ter -
mék, ak kor az nem fe lel meg az MÉ 1-
3/51-1 szá mú elô írá sa alap ján a sa va nyú
tej ter mé kek re vo nat ko zó elô írás nak.

„Fo gyasz tói tej nek” ne vez zük azt a te jet,
amely az aláb bi mó do sí tá sok ki vé te lé vel to -
váb bi fel dol go zás nél kül jut el a fo gyasz tó hoz.

A te jen ki zá ró lag az aláb bi mó do sí tá sok vé -
gez he tô ek, amely mó do sí tá so kat egy ér tel -
mû en je löl ni kell a ter mé ken: 
• ter mé sze tes zsír tar ta lom mó do sí tá sa

tej szín hoz zá adá sá val vagy ki vo ná sá val,
vagy tel jes tej, zsír sze gény tej il let ve so -
vány tej hoz zá adá sá val;

• tej dú sí tá sa tej fe hér jék kel, ás vá nyi sók -
kal, vi ta mi nok kal az 1925/2006/EK ren -
de let tel össz hang ban;

• lak tóz tar ta lom csök ken té se glü kóz ra
vagy ga lak tóz ra tör té nô áta la kí tás ré vén.

Az al kal ma zott hô ke ze lés tôl füg gô en az aláb -
bi ki e gé szí tô meg ne ve zé sek le het sé ge sek:
• nyers tej: a te jet nem me le gí tet ték 40

°C fö lé. 
• tel jes tej: hô ke zelt tej, amely nek a zsír -

tar tal ma ka te gó ri ák ba so rolt.
• UHT: a hô ke ze lés so rán a te jet na gyon

rö vid idô re (2-3 má sod perc re) fel he ví tik,
nagy já ból 135-137 °C-ra.

• ESL: a te jet az UHT tej nél va la mi vel ki -
sebb hô fok ra (100-134 °C), leg alább
0,1 má sod per cig me le gí tik. 

• „friss” jel zô MÉ Elô írás sze rint: a te jet ki -
zá ró lag 72 °C hô mér sék le ten 15 má -

Élel mi sze rek re vo nat ko zó jog sza bá lyok jegy zé ke:
http://www.ne bih.gov.hu/szak te ru le tek/szak te ru le tek/elel mi szer_ta kar many biz ton sag/
jog sza ba lyok/ha za i jog sza ba lyok/elelm_jogsz.html

1. táb lá zat

ENERGIASZEGÉNY CSÖKKENTETT ENERGIAMENTES
ENERGIATARTALMÚ 

TE LÍ TETT ZSÍR BAN TE LÍ TETT ZSÍR TÓL ALA CSONY
SZE GÉNY MEN TES CU KOR TAR TAL MÚ 

NÁT RI UM SZE GÉNY KI FE JE ZET TEN NÁT RI UM MEN TES
VAGY SÓ SZE GÉNY NÁT RI UM SZE GÉNY vagy SÓ MEN TES

vagy SÓ SZE GÉNY 

ÉLEL MI ROST BAN FE HÉR JE FOR RÁS FE HÉR JÉ BEN
GAZ DAG GAZ DAG 

(TÁP ANYAG VAGY MEG NÖ VELT CSÖK KEN TETT
EGYÉB ANYAG NE VE)-OT (TÁP ANYAG NE VE) (TÁP ANYAG NE VE)
TAR TAL MAZ TAR TA LOM TAR TA LOM

OME GA-3 ZSÍR SA VAK OME GA-3 EGY SZE RE SEN
FOR RÁ SA ZSÍR SA VAK BAN  TE LÍ TET LEN 

GAZ DAG ZSÍR BAN GAZ DAG 

ZSÍR SZE GÉNY ZSÍR MEN TES 

CU KOR MEN TES HOZ ZÁ A DOTT CUK ROT 
NEM TAR TAL MAZ 

HOZ ZÁ A DOTT ÉLEL MI ROST
NÁT RI U MOT/SÓT FOR RÁS
NEM TAR TAL MAZ 

[VI TA MIN(OK) NE VE]- [VI TA MIN(OK) 
ÉS/VAGY [ÁS VÁ NYI NE VE]-BAN ÉS/VAGY 
ANYAG(OK) NE VE]FOR RÁS [ÁS VÁ NYI ANYAG(OK)

NE VE]-BAN GAZ DAG

LIGHT/LI TE TER MÉ SZE TE SEN/
TER MÉ SZE TES

TÖBB SZÖ RÖ SEN TE LÍ TET LEN ZSÍR BAN
TE LÍ TET LEN GAZ DAG
ZSÍR BAN GAZ DAG



sod per cig vagy ez zel egyen ér té kû hô ke -
ze lés sel ke ze lik.

A tel jes tej zsír tar tal má ra vo nat ko zó an az
aláb bi al ka te gó ri á kat tar tal maz za az uni ós
sza bá lyo zás:
• stan dar di zált tel jes tej: leg alább 3,50%

(m/m) zsír tar tal mú tej
• tag ál la mi kom pe ten cia a 4,00% (m/m)

fel et ti zsír tar ta lom tel jes tej ka te gó ri á ba
so ro lá sa

• nem stan dar di zált tel jes tej: zsír tar tal -
mát a fe jé si fáz is óta nem vál toz tat ták
és zsír tar tal ma nem le het ke ve sebb
3,5%-nál

Fo gyasz tói te jek to váb bi ka te gó ri á i nak uni -
ós sza bá lyo zá sa:
• zsír sze gény tej: zsír tar ta lom leg alább

1,5% (m/m) és leg fel jebb 1,80% (m/m), 
• so vány (fö lö zött) tej: a zsír tar ta lom leg -

fel jebb 0,50% (m/m),
• egyéb zsír tar tal mú te jek ese té ben egy ti -

ze des jegy pon tos ság gal fel kell tün tet ni
„….% zsír tar ta lom pl. „2,0 zsír tar ta lom”,

• fél zsí ros tej MÉ Elô írás sze rint: zsír tar ta -
lom 2,8% (m/m).

Ko vács Krisz ti na                                                  
osz tály ve ze tô                                                                               

Nem ze ti Élel mi szer lánc-
biz ton sá gi Hi va tal   
Élel mi szer-és Ta kar mány biz ton sá gi 
Igaz ga tó ság           
Be je len tés kö te les Élel mi szer-elô ál lí tás 
Fel ügye le ti Osz tály
Cím: 1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.

Tel.: 1/336-9000; 06-30/241-8201
E-ma il: ko vacskr@ne bih.gov.hu
Web: www.ne bih.gov.hu
Web2: www.fa ce bo ok.com/ne bih.hu

dr. Sza lay Or so lya
ha tó sá gi ál lat or vos                                                                              

Nem ze ti Élel mi szer lánc-
biz ton sá gi Hi va tal   
Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi 
Igaz ga tó ság
En ged ély kö te les Élel mi szer-elô ál lí tás 
Fel ügye le ti Osz tály
Cím: 1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.

Tel.: 1/336-9474; 06-20/26-16-984
E-ma il: sza la yo@ne bih.gov.hu
Web: www.ne bih.gov.hu
Web2: www.fa ce bo ok.com/ne bih.hu

Sze gedy né Fricz Ág nes
fô osz tály ve ze tô-he lyet tes

Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um
Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály
1055 Bu da pest, Kos suth L. tér 11.

le vél: 1860 Bu da pest, Pf. 1. 
te le fon: +36 1 7953759
fax: +36 1 7950096
mo bil: +36 30 382 8326
e-ma il: ag nes.fricz@fm.gov.hu
www.kor many.hu
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A szö vet ke zés 
tör té ne té rôl váz la to san

szö vet ke zés ve zé resz mé je a ha -
son ló te vé keny sé get vég zô cé gek -
nek a nagy tô ké vel szem be ni ver -

seny ké pes sé gé re, össze fo gás sal a fenn -
ma ra dás ra és nem a ha szon szer zés re
irá nyult. A 19. szá zad kö ze pé tôl a szö vet -
ke ze ti tár su lás, egy ben olyan moz gal mat
je len tett, amely túl szár nyal ta a szak szer ve -
ze te ket és se gí tô egy le te ket.

z Az an gol fo gyasz tá si szö vet ke ze ti
moz gal mat 28 roch da le-i ta kács kez de -
mé nyez te 1844-ben, amely ha ma ro san –
rész ben a ke resz tény szo ci a liz mus ha tá sá ra
– igen je len tôs ered mé nye ket ért el.
A moz ga lom ere de ti gon do la ta az volt,
hogy a köz ve tí tô ke res ke del met ki kap csol -
ják. Üz let ré szek út ján tô két gyûj töt tek, és
üz le te ket nyi tot tak. Az el adá sok nye re sé -
gét a ta gok kö zött az üz let ré szek ará nyá -
ban osz tot ták fel. Emel lett mû he lye ket, la -
ká so kat épí tet tek, bir to ko kat vá sá rol tak,
mun kás kö rö ket szer vez tek. A szö vet ke ze -
te ket a de mok rá cia is ko lá já nak te kin tet -
ték, a ta gok anya gi ér de ke i nek óvá sát
össze kap csol ták a kö zös sé gi kul tu rá lis
élet tel. A „roch da le-i út tö rôk” ál tal meg-
áll apí tott el vek ma is a fo gyasz tá si szö vet -
ke ze tek te vé keny sé gé nek alap jai.

z Fran cia or szág ban az el sô ter mel ôsz -
övet ke zet az 1830-as évek ben lé te sí tet -
ték, majd 1880-tól ál la mi se gít ség gel
több faj ta szö vet ke zet ala kult. A né met
szö vet ke ze ti moz gal mat az el sô szö vet ke -
ze ti tör vény in dí tot ta el, me lyet 1867-ben
Po ro szor szág ban al kot tak meg.

z Dá ni á ban a szö vet ke ze ti együtt mû -
kö dé sek a Ni ko lai Fre de rik Se ve rin
Grundt vig püs pök ál tal elin dí tott szö vet ke -

zet fej lesz tô moz gal mak hoz kap csol ha tók,
nem csak Dá ni á ban, ha nem egész Skan di -
ná vi á ban.

z Az el sô tej szö vet ke zet Észak-Ame ri -
ká ban ala kult 1855-ben, és on nan ter -
jedt las san ez az in téz mény Ang li á ban,
Fran cia or szág ban és Né met or szág ban, ha -
zánk ban pe dig csak 1880 óta ka rol ták fel
ál ta lá no sab ban. Ná lunk leg je len tô sebb az
1883-ban 33 tag gal ala kult Bu da pes ti
Köz pon ti Tej csar nok volt, amely 1896-ban
kö zel 10 mil lió li ter te jet ho zott for ga lom -
ba. Tej szö vet ke ze tek lé te sí té sé nél a gaz da -
kö zön sé get az or szá gos tej gaz da sá gi fel -
ügye lô ség, mint a Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz -
té ri um szak kö ze ge, lát ta el szak sze rû út -
mu ta tá sok kal.

z Uj he lyi Im re a 19-20. szá zad for du ló -
ján cik ke i ben, ta nul má nya i ban, ok ta tói
mun ká já ban, elô adá sa i ban sok szor han -
goz tat ta: „Te je lô mar ha ne ve lé sét kell fel -
ada tunk nak te kin te nünk”, hi szen „a szar -
vas mar ha a leg több hasz not a te jé vel ad -
ja”. Me gye szer te meg szer vez te a tej szö vet -
ke ze te ket, el sô te en dô jük az át ve vô- és el -
sôd le ges fel dol go zó he lyek ki a la kí tá sa, az -
az: a tej há zak meg épí té se és be ren de zé se
volt. A tej szö vet ke ze tek tag lét szá ma ro ha -
mo san emel ke dett. Ezek a tej szö vet ke ze -
tek ké szí tet tek ná lunk el ôször szín kul tú rá -
val ne me sí tett va jat, s tet ték vi lág szer te
nép sze rû vé az Óvá ri és Ill mi ci saj tot. 

z Uj he lyi Im re kez de mé nye zé sé re lé te sült
1903-ban Óvá ron a Tej kí sér le ti Ál lo más,
és ô volt az el sô igaz ga tó ja. A tu do má nyos
ku ta tá son túl me nô en fel ada tá nak te kin -
tet te a tej gaz da sá gi gé pek és esz kö zök kí -
sér le te zé sét és el ter jesz té sét is, de nagy
súlyt he lye zett a tej szö vet ke ze tek szak mai
tá mo ga tá sá ra, irá nyí tá sá ra, mun ká juk el -
le nôr zé sé re.

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. 

Â

I. rész
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z Az Or szá gos Ma gyar Tej szö vet ke ze ti
Köz pont Rt.-t 1922-ben ala pí tot ta a Föld -
mû ve lé si Mi nisz té ri um, a Han gya Szö vet -
ke zet és az Or szá gos Hi tel szö vet ke zet se -
géd ke zé sé vel. OMTK rö vi dí tett ne vén so kan
em lé kez nek még er re az or szá gos há ló zat -
ra. Cél ja az volt, hogy a há bo rús zûr za var -
ban tönk re ment tej szö vet ke ze ti há ló za tot
új já szer vez ze, az ér té ke sí tést, ter me lést és
fo gyasz tást ál la mi esz kö zök kel han gol ja
össze. A dá ni ai min tá ra ter ve zett szö vet ke -
zet, da cá ra a nem túl sze ren csés gaz da sá -
gi kö rül mé nyek nek, ame lyek kö zött lét re -
jött, rö vi de sen az or szág leg na gyobb tej -
ipa ri vál la la tá vá nö ve ke dett. 

z A tej ti pi ku san olyan ter mék, amely nél az
egy sé ges meg je le ní tést – el len tét ben, pl. a
ga bo na fé lék kel és azok fel dol go zott ter mé -
ke i vel – már a ter me lés el sô sza ka szá ban
el kell kez de ni. Bú zá ból, liszt bôl akár száz
ter me lô áru ját össze ke ver ve is meg le he -
tett je len ni a pi a con (kü lö nö sen 100 év vel
ez elôtt), de ha tíz gaz da akár csak 10 db
ke rek saj tot a sa ját te he ne i nek te jé bôl sa -
ját szak is me re te és mód sze rei sze rint ál lí -
tott elô, ak kor azok a saj tok még kül lem re
sem na gyon ha son lí tot tak egy más hoz,
egyéb tu laj don sá ga i kat és pa ra mé te re i ket
(íz, zsír- és fe hér je tar ta lom, stb.) te kint ve
is lé nye ges el té ré se ket mu tat tak. A tej ab -
ban is kü lön le ges ter mék, hogy ha több
gaz dá tól szár ma zó nagy té telt össze ön -
tünk, ak kor egy vi szony lag ki sebb hi bás,
fer tô zött vagy szennye zett té tel a tel jes
mennyi ség mi nô sé gét le ront hat ja. A gaz -
dák így rá jöt tek ar ra, hogy ha a ke rek saj -
tok ból nem egyet len da ra bot vagy egy-egy
tu ca tot akar nak a tá vo li pi a cok ra elv in ni,
ak kor a te vé keny sé gü ket – a te he nek ki vá -
lo ga tá sá tól kezd ve a ta kar má nyo zá son, az
ál lat or vo si fel ügye le ten és a fe jé sen ke -
resz tül a saj tér le lé sig – össze kell han gol -
ni uk. Így ér ték el, hogy az egy em ber ál tal

pi ac ra vitt több tu cat nyi (ké sôbb több száz)
sajt mi nô sé ge majd nem tel je sen azo nos
lett, leg alább is a ve vô nem tud ta meg kü -
lön böz tet ni azo kat. 

z Kez det ben a szö vet ke zés a tech no ló gia
össze han go lá sá ra ter jedt ki, ké sôbb – a
kül föl di pi a cok ra va ló ki lé pést kö ve tô en –
ön ál ló sod tak azok a ta gok, akik job ban fi -
gye lem mel tud ták kí sér ni a ke res let-kí ná -
lat ala ku lá sát, fel fe dez ve, hol fi zet tek töb -
bet a ter mé ke kért, és mi lyen vál toz ta tás
szük sé ges (íz, kon zisz ten cia, fû sze re zés,
stb.) a pi a ci igény nek va ló jobb meg fe le -
lés hez. A tej szö vet ke ze tek fô ter mé ke it ha -
gyo má nyo san a sajt, a vaj és ké sôbb a tej -
por ké pez te. A jó zan pa rasz ti ész ugyan is
rá jött ar ra, hogy egy gyor san rom ló és nagy
vo lu me nû (90% fö löt ti víz tar tal mú), ezért
ne he zen moz gat ha tó ter mék tö me ges pi -
ac ra vi te lét csak ak kor le het meg ol da ni, ha
azt jól el tart ha tó, sok kal ki sebb tö me gû, a
szál lí tást vi szony lag jól tû rô és an nak költ -
sé ge it a tö re dé ké re le szo rí tó áru vá ala kít -
ják át. E nél kül, 100 év vel ez elôtt te jet pi -
ac ra vin ni ma xi mum 50 ki lo mé te res kör -
zet ben le he tett vol na. 

z Ma már a nagy szö vet ke ze tek ugya núgy
mû köd nek, mint a ma gán vál la la tok. Annyi a
kü lönb ség, hogy a vál lal ko zás a ta gok tu laj -
do ná ban van, mi vel az ér té ke sí tés te rü le ti
ki ter je dé se meg kö ve tel te, hogy az el adást
olyan ta gok vé gez zék, akik eb ben ma gas fo -
kú is me re te ket sze rez tek. Ôket men te sí tet -
ték a ter me lés ben va ló rész vé tel alól, rá bíz -
va azt azok ra, akik ah hoz ér tet tek job ban.
A be mu ta tó kon és ár ve ré se ken vi szont a
ter me lôk kép vi se lôi is részt vet tek. Bi zo nyos
rész fel ada tok egy re job ban el ha tá ro lód tak
egy más tól, mi vel a tej fel dol go zás egy re in -
kább egy ve gyi üzem ké pét öl ti (pl. en zi mek
és ol tó a nya gok mil lig ramm nyi pon tos sá gú
ada go lá sa). A szö vet ke zet lé nye ge az, hogy

a ter me lés ben és az ér té ke sí tés ben a rész -
ve vôk ér de ke tel je sen azo nos, az elô ál lí tott
ter mék nem ke rül át az ér té ke sí tôk tu laj do -
ná ba. Így a re a li zált ha szon nem ki zá ró lag
az ér té ke sí tôk nél csa pó dik le, ha nem elosz -
tás ra ke rül a ver ti kum va la mennyi sze rep lô -
je kö zött. Ez az ér dek azo nos ság és pro fi t-
e losz tás min den or szág ban egy for mán
mû kö dik, an nak el len ére, hogy lé nye ges kü -
lönb sé gek van nak az egyes or szá gok tej szö -
vet ke ze te i nek fel épí té sé ben és funk ci o ná lá -
sá ban. 

z A tej szö vet ke ze tek lét re ho zá sát te hát
nem a po li ti kai aka rat, ha nem a ter me -
lôk sa ját jól fel fo gott ér de ke kény sze rí -
tet te ki (mint ahogy más ag rár ter mé -
kek es té ben is). Ezért az ilyen szö vet ke ze -
te ket nem le het egy na pon em lí te ni a ná -
lunk a szo ci a lis ta idôk ben meg ho no so dott,
kol hoz tí pu sú ter mel ôsz övet ke ze tek kel.
Az ak ko ri tsz-ek ér de me it azon ban el kell
is mer ni a ma gyar me zô gaz da ság fej lesz té -
sé ben és eu ró pai szín vo nal ra eme lé sé ben,
és ezt az EU is „el is mer te” csat la ko zá sunk
ide jén. A szö vet ke zet szó még ma is kel le -
met len em lé ke ket idéz fel apá ink, nagy -
apá ink nem ze dé ké ben, és hal la ni sem
akar nak ró la. A Rá ko si és Ká dár dik ta tú rák
alatt a pa raszt ság szö vet ke zet be kény sze rí -
té sét, föld jük és esz kö ze ik el vé te lét a rend -
szer vál tás sem tud ta kár pó tol ni. Ez a rend -
szer a tu laj do no si ér zést (a fe le lôs sé get) öl -
te ki az em be rek bôl. Va ló szí nû leg ez az oka
an nak is, hogy az ér té ke sí tô szö vet ke ze tek,
a TÉSZ-ek sem ter jed tek el ná lunk, és a
tej ter me lés te rü le tén sem hasz nál ják a tej -
szö vet ke zet ki fe je zést, bár van nak kö zel ha -
son ló an mû kö dô vál la la tok. Ezek rôl a ma -
gyar tej ter me lôi cso por tok ról és az EU-ban
mû kö dô nagy tej szö vet ke ze tek rôl a II. rész -
ben adunk is mer te tést.

2 DR. TÓTH END RE ÉS KIM MEL IST VÁN
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elen leg Eu ró pá ban Fran cia or szág
fog lal ja el az el sô he lyet a sajt gyár -
tás ban (a juh- és kecs ke saj tok kal
együtt éven te több mint 1,9 mil lió

ton nás éves ki bo csá tás sal), az egy fô re
ju tó sajt- és vaj fo gyasz tás ban pe dig az
egész vi lá gon ve zet. De Ga ul le el nök nek
tu laj do nít ják azt a mon dást, mi sze rint
„ho gyan le het kor má nyoz ni egy olyan or -
szá got, ahol több mint 365 faj ta sajt
van?” Az az óta el telt több mint negy ven
év ben az or szág ban elô ál lí tott sajt fé le sé -
gek szá ma ezer kö rül ala kult. Ezer sajt fé -
le sé gü ket 2003-ban be mu tat ták a Pá -
rizs ban ren de zett Tej Vi lág kong resszu -
son, az IDF-en. A fran cia saj tok kö zül ke -
rül nek ki a vi lág leg is mer tebb és leg ke re -
set tebb, il let ve leg ma ga sabb ár fek vé sû
sajt jai.

z Ne künk, ma gya rok nak is van nak ki tû nô
sajt ja ink, ilye nek az Ani kó, a Laj ta, a
Pan nó nia, a már vány, a pál pusz tai, vagy
az il mic zi cse me ge és a juh-, il let ve kecs -
ke saj tok. Még sem va gyunk sajt nagy ha -
ta lom, mint Fran cia or szág, Hol lan dia
vagy Svájc. Je len leg azon ban egy re töb -
ben fog lal koz nak sajt ké szí tés sel ha zánk -
ban, és meg van a re mé nyünk, hogy egy -
szer lesz nek a vi lág ban el is mert, sa já tos,
ma gyar jel le gû sajt ja ink. 

z Hi va ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint a
Fran cia or szág szar vas mar ha-ál lo má nya
2015-ben 19,3 mil lió, ezen be lül a fe -
jôs te hén-ál lo mány 3,7 mil lió egye det
szám lált, és emel lett 1,2 mil lió tej hasz nú
juh és 867 ezer kecs ke szol gál ta az or -
szág tej ter me lé sét. A szar vas mar ha ál lo -
mány sû rû sé ge – akár 100 hek tár mû velt
te rü let re, akár 1.000 la kos ra ve tít ve –
több mint négy sze re sét te szi ki a ma -
gyar or szá gi nak. 

z A te je lô te hén ál lo mány – amely az
utób bi évek ben eny he csök ke nést mu tat
– 2015-ben 24,6 mil lió ton na te jet ter -
melt, ami a fran cia tej ter me lés nek 97, a
tel jes eu ró pai tej ter me lés nek mint egy 20
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szá za lé kát je len tet te. A te hén ál lo mány
faj ta sze rin ti össze té te le – amint a mel -
lé kelt áb ra mu tat ja – meg le he tô sen kü -
lön bö zô. Az or szág ré szen ként je lölt 11
fon tos faj ta kö zül a ná lunk is is mer tek: a
Hols te in-Fríz, a Szim men tá li, a Fla mand
Vö rös és az Al pe si Borz de res.
Az egyes táj egy sé gek nek leg job ban meg -
fe le lô faj ták el ter je dé se az al kal maz ko dó
ké pes ség, il let ve a leg gaz da sá go sabb
föld hasz ná lat alap ján ala kult ki. A tej ter -
me lés nek a hek tá ron ként 7-8 ton na ter -
mést adó ga bo na ter mesz tés sel, va la -
mint a szô lô- és gyü mölcs ter mesz tés sel,
leg in kább azon ban a mar ha hús-ter me lés
gaz da sá gos sá gá val kell ver se nyez nie. Je -
len leg úgy tû nik, hogy a hús mar ha-tar tás
na gyobb jö ve del met hoz. Míg 25 év vel
ez elôtt 5,3 mil lió te je lô te he net és 3,7
mil lió hús hasz nú te he net tar tot tak az or -
szág ban, má ra a hús hasz nú te he nek
szá ma 4 mil lió fö lé emel ke dett, mi köz -
ben a tej hasz nú a ké 3,7 mil li ó ra csök -
kent. A ver senyt gya kor la ti lag a tej vál ság,
a hús fo gyasz tás vi lág mé re tû nö ve ke dé se
és a tej ter me lés ma gas élô mun ka igé nye
dön ti el. Mind emel lett a fran cia tej ter -
me lés nek és ál ta lá ban a szar vas mar ha-
tar tás nak nagy elô nye a kon ku rens eu ró -

pai or szá gok kal szem ben, hogy szá las-
és ab rak ta kar má nyok ból tel je sen önel lá -
tó. A fen ti tér kép azt is jól szem lél te ti,
hogy a tej ter me lés a nyu ga ti és dél-nyu -
ga ti, fô ként hegy vi dé ki kör ze tek ki vé te lé -
vel egész Fran cia or szág ra ki ter jed, és le -
fe di az or szág több mint két har ma dát.

z Az egy év alatt elô ál lí tott tej ér té ke 8,7
mil li árd eu ró, ez 13 szá za lék kal ré sze se -
dik a fran cia me zô gaz da ság összes ter -
me lé si ér té ké bôl. Ezért he lyi elem zôk a
tej ter me lést a fran cia me zô gaz da ság
mo tor já nak ne ve zik. Az egy te hén re ju tó
éves tej ho zam a 2000-es évi 5.700 kg-
ról 15 év alatt 6.800 kg-ra emel ke dett,
az az je len leg egy fran cia te hén mint egy
25 kg te jet ad na pon ta. 

z Fran cia or szág ban össze sen 67.400 tej-
ter me lô gaz da ság mû kö dik, ame lyek
együtt mint egy 250.000 fôt fog lal koz tat -
nak. Egy gaz da ság át la go san 55 te he net

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. 
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tart, éven te 345.000 kg te jet ál lít elô, és
92 hek tár föld te rü let tel ren del ke zik, eb bôl
33 hek tár a le ge lô. Az or szág ban meg ter -
melt tej 25 szá za lé ka (nyers tej for má já -
ban) friss fo gyasz tás ra ke rül, il let ve más
te rü le tek (pl. gyógy szer ter mé kek) alap -
anya gá ul szol gál, 75 szá za lé kát pe dig
500 vál la lat 650 üze mé ben dol goz zák fel.
A fel dol go zók 55 szá za lé ka szö vet ke zet,
45 szá za lé ka pe dig ma gán vál lal ko zás for -
má já ban mû kö dik. A fran cia tej ter me lés
sú lyát ér zé kel te ti az a tény, hogy az or szág
5 tej fel dol go zó és ér té ke sí tô vál lal ko zá sa
(Lac ta lis, Da no ne, So di al, Bong ra in és
Bel) ott van a vi lág 25 leg na gyobb ha son -
ló pro fi lú vál la la tá ban. 

z A ter mék fel dol go zás ból (tej-egye nér ték -
ben szá mít va) a saj tok 36,8, a vaj 19,5,
a tej po rok 13,8 szá za lék kal ré sze sed nek,
ezen kí vül je len tôs még a jog hur tok és
desszer tek (7,2%), va la mint a kré mek
(7,0%) rész ará nya. Az or szág ban elô ál lí -
tott tej nek mint egy 60 szá za lé ka a la kos -
ság bel sô fo gyasz tá sát szol gál ja, mi köz -
ben an nak a 40 szá za lé ka ex port ra ke rül. 
Egy át lag fran cia éves fo gyasz tá sa friss
tej bôl 38 kg, ult ra pasz tô rö zött tej bôl 28
kg, sajt ból 21,5 kg, vaj ból pe dig 3,1 kg
kö rül ala kul. Az egy fô re ju tó éves fo -
gyasz tás tej-egyen ér ték re (a sajt át la go -
san 11 li ter/kg, a vaj 22 li ter/kg) szá mít -
va 370 li ter/fô/év, ez zel a fran ci ák vi lág -
el sôk, mert a leg több or szág ha son ló
ada ta 100-300 li ter/fô/év kö zött ala kul.

z A fran cia tej szek tor azon ban egy re in -
kább az ex port fe lé for dul. Az or szág ban
elô ál lí tott tej ter mék-fel es leg a leg utób bi

tíz év ben több mint 50 szá za lék kal nö ve -
ke dett, és az eb bôl szár ma zó ex port ár -
be vé tel je len leg el éri a 7,3 mil li árd eu rót.
A ma gas ár be vé tel el éré sé ben nagy sze -
re pet ját szik az a tény, hogy több fran cia
tej ter mék az ere det vé dett vagy vé dett
föld raj zi el ne ve zé sû ka te gó ri á ba tar to zik,
ami az adott ter mé kek nek ma ga sabb ke -
res- le tet és ma ga sabb ár be vé telt biz to -
sít. A fran cia tej ter mék ex port 63 szá za -
lé ka az eu ró pai or szá gok ba irá nyul
(Olasz or szág a fran cia vaj, Né met or szág
pe dig a fran cia saj tok leg na gyobb vá sár -
ló ja). Ugyan ak kor a fran cia sajt ex port nak
több mint fe lét ma már az Eu ró pán kí vü -
li or szá gok ve szik fel, mi vel gyors ütem -
ben nö ve ked nek a fel tö rek vô or szá gok
vá sár lá sai. 2014-ben Fran cia or szág már
több mint 65.000 ton na tej ter mé ket ex -
por tált Kí ná ba.

z Az utób bi 1-2 év ben vi lág szer te el ha ra -
pó dzó tej vál ság a fran cia tej szek tort is
na gyon ér zé ke nyen érin tet te. A fran cia
ter me lôk 2014-ben át la go san 0,37
eu rót kap tak a nyers tej ki ló já ért, ez az ár
ez év áp ri li sá ra – a Web-Ag ri fran cia hír -
por tál má jus kö ze pén ki a dott köz le mé -
nye sze rint – 0,27 eu ró ra apadt, ami két
év alatt több mint 25 szá za lé kos csök ke -
nést je lent, és fran cia elem zôk még to -
váb bi vissza esést ve tí te nek elô re. A fran -
ci ák tu laj don kép pen sze ren csés nek
mond ha tók ab ban, hogy ná luk a fel vá -
sár lá si ár az uni ós át lag nál va la mi vel ma -
ga sabb, en nek azon ban van egy ne ga tív
ha tá sa is, mi vel a szom széd or szá gok
ala cso nyabb ár szint je mi att emel ke dett a
nyers tej im port.

z A ko ráb bi évek ben Fran cia or szág éves
te jim por ja (tej-egye nér ték ben szá mol va)
a sa ját ter me lé sé nek leg fel jebb 5-6 szá -
za lé kát tet te ki, el sô sor ban tej por és ma -
gas fel dol go zott sá gú ter mé kek for má já -
ban. Az elôb bi a sajt gyár tás alap anya gá -
nak pót lá sát, az utób bi pe dig a fo gyasz -
tói vá lasz ték bô ví té sét szol gál ta. Az uni ós
tejk vó ta meg szün te té se óta vi szont je -
len tô sen emel ke dett a Né met or szág ból
és Spa nyo lor szág ból el len ôri zet le nül be -
áram ló tej mennyi sé ge az ot ta ni ala cso -
nyabb árak és tej fel es leg mi att. Ez ép pen
egy olyan idô szak ban tör tént, ami kor
Fran cia or szág nak is ko moly gond jai
tá mad tak tej ter mé ke i nek ex port já val.
A fran cia pa rasz tok az el múlt év tôl kezd -
ve szin te fo lya ma to san tün te té sek kel és
útel zá rás sal til ta koz nak a tej át vé te li árá -
nak csök ke né se és az ál ta luk il le gá lis nak
te kin tett im port el len. Egyel ôre azon ban
nem sok si ker rel. 

z Az évek óta csök ke nô tej ter me lés
oka, hogy az át vé te li ár vissza esé se mi -
att to vább foly ta tó dik a kis gaz da sá gok
meg szû né se, vagy át té ré se a hús mar -
ha-tar tás ra.

z Be fe je zé sül né hány sajt fo gyasz tá si szo -
kás a fran ci ák tól: sze rin tük bûn reg ge li re
saj tot en ni, és vé tek el ron ta ni azok ízét
zöld sé gek kel, gyü möl csök kel, di ó val, kü lö -
nö sen pe dig ece tes sa lá ták kal. Ké sô dél -
elôtt vi szont, ko rai zó na i dô ben egy kis sajt
ke nyér rel, egy po hár bor ral már me gen ge -
dett. A saj tot élô és ér zé keny étel nek tart -
ják, ezért nem sza bad mel lé mag vas, ro -
zsos ke nye ret, vagy me leg tószt ke nye ret
en ni. A friss, ro po gós, sem le ges ízû fe hér
ba gett az iga zi. Ná lunk ta lán a sem le ges
ízû vi zes zsem le, vagy kif li da rab kák il le nek
a saj tok hoz. A fô ét ke zé sek be fe je zé se ként
el en ged he tet len a sajt kós tol ga tá sa meg -
fe le lô bor ral íz lel get ve, a „go ur man“ él -
ményt ke res ve. 

Jó ét vá gyat kí vá nunk min den 
fi nom sajt hoz!!!

2 DR. TÓTH END RE ÉS KIM MEL IST VÁN

Tejtermelô gazdák demonstrációja

Finomabbnál finomabb sajtok a francia boltok polcain
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z A szak mai uta zás so rán az aláb bi sajt -
ké szí tô ket lá to gat tuk meg
• Gyer gyó szár hegy, Ör dög Ró bert
• Hi deg ség, Mol nár Csa ba
• Csík szép víz, Csen gô Tej szö vet ke zet
• Csík je nô fal va/ Ci gány kút, Ked ves Ta más
• Csík szent ki rály, Pál Ja kab 
• Szé kely dá lya, Fü löp An na és Sza bolcs 
• Ho mo ró dal más, Sán dor Hu ba 
• Szé kely szent lé lek, Im re Pál

z A meg lá to ga tott gaz dál ko dók, akik pár
éve Kiss Fe renc ta nít vá nyai vol tak, nagy
tisz te let tel fo gad ták egy ko ri tan áru kat.
El ju tot tunk me se be li szép sé gû és ka lan -
do san meg kö ze lít he tô esz te nák ra, ti pi -
kus nyá ri és té li szál lá sok ra. Meg ta nul tuk
mi ért van nak „ko sár ban” a ju hok (így trá -
gyáz ha tó a le ge lô), mi lyen egy jól mû kö -
dô fe jô ál lás („a tej nem ha zu dik”), meg -
néz tük hol töl tik az éj sza kát a ju há szok (a
ve re bes ben) és hogy med dig me rész ked -
nek le a med vék. Min den hol lát hat tuk az
eu ró pai szint re tö rek vést, mind a sajt -
kony hák hi gi é ni á ja mind az al kal ma zot -

Magyarországi sajtkészítôk 
székelyföldi körútja

tak nak ki a la kí tott kö rül mé nyek nyu ga ton
is meg áll nák a he lyü ket. S hogy mi ért is
kezd tek sajt ké szí tés be? Egye sek azért,
mert ge ne rá ci ók óta ezt csi nál ja a csa -
lád juk, igy ér té kes tu dás nak van nak a
bir to ká ban, más von zó nak ta lál ta, hogy
vi szony lag ke vés be ru há zás sal is el in dul -
hat sajt ké szí tô ként. Van aki kül föl di (pl.
sváj ci) ta nul má nyú ton szer zett ta pasz ta -
la ta i ra igyek szik épí te ni és fo lya ma to san
kon zul tál kol lé gá i val, így se gít ve egy más
mun ká ját. Több sé gük szí ve sen lát ná azt,
ha mi nél töb ben fel dol goz nák a meg ter -
melt te jet és nem ad nák le kis pén zért,

mert az nem iga zán éri meg és így fé lô,
hogy ezek az em be rek egy idô után fel -
hagy nak az ál lat tar tás sal. Fon tos nak
tart ják, hogy öt vöz zék a sajt tan fo lya mon
meg ta nult dol go kat (pl. utó me le gí tés), a
ré gi ta pasz ta lat ra ala pu ló tu dás sal (pl.
ha mu val ké szült lú gos víz zel mo so ga tás).
Szó esett a bor jú gyo mor ol tó elô ál lí tá si
tech ni ká já ról, az or da ké szí tés rej tel me i -
rôl, ré gi esz kö zök rôl (pl. ju har ból ki vájt
ke len ta) és hogy ho gyan le het sa vó ból
va jat ké szí te ni, érett go mo lyá ból pe dig
tú rót. Az ér le lô pá ra tar tal mát pe dig úgy
kell be ál lí ta ni, hogy „a nyárs se ég jen el,
de a sza lon na is sül jön meg!” az az a fél -
ke mény és ke mény saj tok is szé pen fej -
lôd je nek-tud tuk meg. Sajt ja ik el is mer tek
(a he lyi sajt must rá kon töb ben kö zü lük
dí jat is kap tak), ke re set tek a vá sár lók kö -
ré ben. Ál ta lá ban nincs nagy prob lé má juk
az ér té ke sí tés sel, bár né me lyi kük nek
erô fe szí té se ket kell még ten ni ezügy ben

Kedves Tamás sajtjai

Itt készül a Pálék féle igen 
kedvelt Ibolya orda

Sajtkészítés a csíkszentkirályi
esztenán Pál Jakabnál

Kedves Tamás és Kiss Ferenc a csíkjenôfalvi esztenán

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.

Â

„Amikor a vadrózsa virágzik a tej megtér”
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(el jár ni messzebb vá sá rok ra), má sok tól
vi szont gu ri ga szám ra vi szik a saj tot, ami
így gyak ran nem is elég. Még sem len né -
nek haj lan dók más sajt ját árul ni, mert
az zal sa ját hi te lü ket ron ta nák. Egye sek
bár ké szí te nek „fer de” saj tot (a fer de itt
azt je len ti, hogy nem iga zi er dé lyi sajt,
ha nem kül föl di re cept alap ján ké szí tett)
a ré gi tra di ci o ná lis saj tot tart ják iga zi
sajt nak, má sok nem zár kóz nak el az újí -

tá sok tól. Kós tol tunk olyan kü lön le ges sé -
get is, mint bi valy sajt és bi valy jog hurt
(mely ben meg állt a ka nál olyan sû rû
volt), és ter mé sze te sen ber bécs pör köl -
töt és saj tos pu lisz kát is fôz tek ne künk,
sôt a gyi me si pi tyó kás há zi ke nye ret sem
hagy hat tuk ki. A tu risz ti ka van aki nek
még ta lán nem fér be le az éle té be, de
van nak akik min ta ér té kû saj tú tál lo mást
ala kí tot tak ki, ahol pl. a nap pa li ból be le -
het lát ni a sajt kony há ba. A meg ta pasz -
talt ven dég sze re tet pél da ér té kû le het ne
a ma gyar or szá gi ak nak is. Az esz te na lá -
to ga tá sok so rán sok szor érez tük azt,

hogy szí ve sen ma rad nánk ott egész nyár -
ra és ott alud nánk egy „esz te na-ho tel-
ben”, vál lal va azt is, hogy né ha ret teg ni
kel le ne a med vék tôl.  

z A kéz mû ves sajt ké szí tô gaz dá kon kí vül
meg lá to gat tunk egy mik ro üze met is: az
el sô csí ki, egye sü le ti tu laj do nú tej fel dol -
go zót Szép ví zen, amit 2015 ta va szán
ad tak át. Di csé re tes a he lyi össze fo gás,
a szé kely élet for ma fenn ma ra dá sá hoz el -
en ged he tet le nek a ha gyo má nyos gaz dál -
ko dá si for mák, a köz bir to kos ság mû kö -
dô ké pes sé ge, a pi a ci ver seny ben va ló
ér vé nye sü lés hez pe dig ar ra van szük ség,
hogy a gaz dák mer je nek és akar ja nak
szö vet ke ze tek be töm örül ni. A drasz ti kus
ál lat lét szám-csök ke nés és a meg mû ve -
let len ka szá lók szá má nak nö ve ke dé se
ta lán meg tor pant, de saj nos a kez de ti
ne héz sé ge ket még nem si ke rült le küz de -
ni ük. Bíz ta tó, hogy egy re is mer tebb
Csen gô és Pá los sajt juk, de a la kos ság -
nak is oda kel le ne fi gyel ni ar ra, hogy hû -
ek le gye nek a he lyi ter mé ket iránt!

z A lá to ga tás ne gye dik nap ján Csík karc -
fal ván sor ke rült egy szak mai ta lál ko zó ra
is, ahol a ma gyar or szá gi Egye sü let és a
Szé kely Sajt ké szí tô Kéz mû ve sek Egye sü -
le te szem élye sen is be mu tat koz ha tott
egy más nak. A si ke res kon zul tá ció so rán,
a két Egye sü let egyel ôre szó ban, szak -

mai együtt mû kö dé si meg áll apo dást kö -
tött, mely nek írá sos, ün nep élyes meg pe -
csé te lé sé re Ma gyar or szá gon ke rül sor a
IV. Ma gyar Sajt must ra (Nagy egy há za,
2016. szep tem ber 30.-ok tó ber 1.) ren -
dez vé nyen idén ôs szel. A két szak mai
szer ve zet kö zös cél ként tûz te ki a Kár pát-
me den ce Saj tút Há ló za tá nak ki ala kí tá -
sát, me lyet kö zös erô vel, egy más se gí té -
sé vel, pá lyá za ti le he tô sé gek ki hasz ná lá -
sá val kí ván nak lét re hoz ni a jö vô ben.

A szak mai ta nács ko zá son je len volt Ma -
gyar or szág Csík sze re dai Fô kon zu lá tu sá -
nak kép vi se le té ben Lá zár Zol tán, kül gaz -
da sá gi at ta sé; Már ton Ist ván a Har gi ta
Me gyei Vi dék fej lesz té si Ta nács igaz ga tó -
ja; Sán duly Edit, a Szé kely Sajt ké szí tô
Kéz mû ve sek Egye sü le té nek el nök asszo -
nya; Ko vács Lász ló, a ma gyar or szá gi

KKA SE-Sajt ké szí tôk Egye sü le te el nö ke,
Kiss Fe renc, kö rös la dá nyi sajt ké szí tô
mes ter, az er dé lyi és anya or szá gi szak -
mai kap cso lat kez de mé nye zô je és moz -
ga tó ru gó ja; va la mint a két egye sü let és a
ma gyar or szá gi de le gá ció tag jai. A szé -
kely föl di sajt mes te rek Sán duly Edit ve ze -
té sé vel be mu tat koz tak és kós to lót is
szer vez tek.

Kö szön jük Kiss Fe renc nek a szer ve zést.
Mi kor me gyünk új ra?

2 KEREKESNÉ DR. MAYER ÁGNES
fôiskolai docens

Eszterházy Károly Egyetem, 
Gyöngyösi Campus

Sajtra fel! Séta az esztenán

Verebes, ahol a juhász alszik

Sajtos puliszka Pálék módra

A homoródalmási „sajtútállomás” 
Sándor Hubáéknál

Fülöp Szabolcsék Gyöngyös nevû
bivalya a háttérben Székelydálya

Kiss Ferenc a Szépvizi Csengô
Sajtüzemben
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kü lön bö zô ér dek kép vi se le ti szer vek –
na gyon he lye sen – gyak ran szer vez -
nek, szá muk ra tej ter mék-, il let ve

sajt-ver se nye ket, il let ve ún. sajt must rá kat.
Eze ken a részt ve vôk le mér he tik a gyár tott, il -
let ve ne ve zett ter mé ke ik mi nô sé gét, egy ben
ké pet kap hat nak a sa ját mi nô ség biz to sí tá si
rend sze rük fej lesz té sé nek szük sé ges sé gé rôl
vagy az eset le ges tech no ló gi ai fej lesz té se ik
irá nya i ról.

A kü lön bö zô szer ve ze tek ré szé rôl vég zett ér -
zék szer vi bí rá la tok egy sé ges ala po kon tör té nô
vég zé sé hez is sze ret nénk se gít sé get nyúj ta ni,
el sô sor ban azért, hogy a kü lön bö zô bí rá ló bi -
zott sá gok azo nos el vek sze rint vé gez hes sék a
mun ká ju kat. Más részt a tej fel dol go zó üze mek
szak em be rei is – a sa ját mi nô ség biz to sí tá si
rend sze rük ki a la kí tá sa so rán – a ter mé kek
for ga lom ba ho za ta lát meg elô zô, kö te le zô en

vég zen dô ér zék szer vi mi nô sí té se i ket is le he -
tô leg azo nos szem pon tok sze rint tud ják vé -
gez ni. Egy ben pél da ként né hány ér zék szer vi
bí rá la tot, il let ve szem pon tot is be mu ta tunk.
Ezt az utób bit a leg töb bek ál tal is is mert és
gyár tott trap pis ta sajt pél dá ján ke resz tül sze -
ret nénk meg ten ni. 

Az ér zék szer vi bí rá la tok so rán a ter mé kek fon -
to sabb jel le me zô it kell fi gye lem be ven ni, pl.:
zsír tar ta lom, szá raz anyag-tar ta lom vagy szá -
raz anyag ra vo nat koz ta tott zsír tar ta lom (re la tív
zsír tar ta lom) stb. A bí rá la tok kor rekt vég zé se

ér de ké ben csak az azo nos mennyi sé gi és mi -

nô sé gi jel lem zôk kel ren del ke zô ter mé ke ket
cél sze rû össze ha son lí ta ni. Pl. fél zsí ros ter mé -
ket fél zsí ros ter mék kel. Az ér té ke lés és az
egyes ter mé kek bí rá la ta so rán cél sze rû rö vid,
írá sos vagy szó be li ér té ke lést is ad ni, pl. ke -
vés bé jel leg ze tes, erô sen tisz tá ta lan ízû stb.
A kü lön bö zô zsír- és szá raz anyag-tar tal mú ter -
mé kek cso por tok ba tör té nô be so ro lá sá ról a
Ma gyar Élel mi szer könyv I. kö te té bôl kap ha -
tunk rész le tes fel vi lá go sí tást. 

Meg kell je gyez nünk, hogy a kü lön bö zô te jek
és tej ter mé kek ér zék szer vi bí rá la tá nak vég -
zé se so rán ko moly elô írá sok nak kell meg fe -
lel ni (pl. MSZ 12 292 szab vány). Ezek töb -
bek kö zött rész le te sen ki tér nek a min ták elô -
ké szí té sé re, a bí rá la ti hely ség re vo nat ko zó
igé nyek re, a bí rá la to kat vég zô sze mé lyek fel -
ké szült sé gé re stb., amely szem pon to kat cél -
sze rû be tar ta ni. Ezek rész le te zé sé re most
nem té rünk ki.

A hazai Magyar Élelmiszerkönyv, valamint 
a Codex Alimentarius elôírásainak figyelembe
vételével csoportosított tejtermékek 
Ezek fontosabb érzékszervi jellemzôi, valamint érzékszervi bírálatainak szempontjai

Ha zánk ban az élel mi sze rek elô ál lí tá sá val kap -
cso la tos kö te le zett sé ge ket az élel mi szer lánc -
ról és ha tó sá gi fel ügye le té rôl szó ló 2008. évi
XLVI. tör vény sza bá lyoz za. A tör vény hez kap -
cso ló dó szá mos mi nisz te ri ren de let van ér -
vény ben. Ezen túl me nô en, az élel mi szert elô -
ál lí tók nak az ér vény ben lé vô eu ró pai uni ós
ren de le te ket és irány el ve ket is fi gye lem be kell
ven ni ük a te vé keny sé gük so rán. 

A Ma gyar Élel mi szer könyv I. kö te té ben sze -
rep lô 1-3/51-1-es szá mú elô írás a tej ter mé -
kek rôl tar tal maz za a tej ter mé kek cso por to sí -

tá sát, az egyes ter mék cso por tok meg ha tá ro -
zá sát, az elô ál lí tá suk hoz fel hasz nál ha tó
össze te vô ket, a mi nô sé gi kö ve tel mé nye ket és
a je lö lés re vo nat ko zó elô írá so kat. Eze ket
azért kö zöl jük, hogy a tej fel dol go zás sal fog lal -
ko zó üze mek szak em be ri a gyár tott ter mé ke i -
ket a ha zai elô írá sok nak meg fe le lô en be tud -
ják azo no sí ta ni (so rol ni), pl. gyárt mány la pok
ké szí té se kor vagy a tej ter mék-must rá kon,
il let ve ver se nye ken va ló rész vé tel ese tén.
Ez utób bi eset ben nagy mér ték ben se gít ve a
bí rá ló bi zott ság mun ká ját. 

A Ma gyar Élel mi szer könyv II. kö te te tar tal maz -
za a MÉ 2-104-es szá mú, a „meg kü lön böz te -
tô mi nô sé gi je lö lés sel” el lá tott tej ter mé kek rôl
és a MÉ 2-105-ös szá mú, va la mint a kéz mû -
ves tej ter mé kek rôl szó ló irány el ve ket.

A sa va nyú tej ter mé kek re, va la mint a saj tok

fon to sabb ér zék szer vi mi nô sé gé re vo nat ko zó
ál ta lá nos elô írá so kat az aláb bi ak ban fog lal juk
össze. Ez zel ta lán si ke rül a gyár tott ter mé ke -
ket szak sze rû en cso por to sí ta ni, az ér zék szer vi
bí rá la tok so rán az egy sé ges szem pon to kat is
ér vé nye sí te ni. 

SA VA NYÚ TEJ TER MÉ KEK 
(MÉ 1-3/51-1 B rész 2.)

Ér zék szer vi kö ve tel mé nyek
1. Na túr sa va nyú te jek és tej szí nek. 
2. Íze sí tett sa va nyú tej- és tej szín ké szít mé nyek. 

Kül sô: 
1. Egyen le te sen csont fe hér szí nû, fel fö lö zô -
dés tôl men tes. 
2. Egyen le tes, a ter mék jel le gé nek meg fe le lô
szí nû, fel fö lö zô dés tôl és sa vó ki vá lá sá tól
men tes. Da ra bos gyü mölcs fel hasz ná lá sa
ese tén az al va dék ban a da ra bok lát ha tó ak,
ha bo sí tás ese tén a hab szer ke zet ér zé kel he tô. 

Ál lo mány:
1. Köz epe sen sû rûn fo lyó vagy hab szer ke ze tû,
fel fö lö zô dés tôl és sa vó ki vá lás tól men tes. Da ra -
bos gyü mölcs vagy fû szer hasz ná la ta ese tén az
al va dék ban a da ra bok ér zé kel he tô ek.
2. A má jas al va dék egy ne mû, a cso ma go ló -
esz köz fa lá hoz jól ta pa dó, fel fö lö zô dés tôl és
ki vá lás tól men tes; össze ke ve rés után si ma,
sû rûn fo lyó. 
3. Ha bart ál lo mány ese tén az al va dék egy ne -
mû, fel fö lö zô dés tôl és sa vó ki vá lás tól men tes,
si ma, sû rûn fo lyó. 
Szag: 
1. Kel le me sen sa vany kás, a ter mék jel le gé -
nek meg fe le lô en aro más. 
2. Kel le me sen sa vany kás, a fel hasz nált kul tú -
rá ra és az íze sí tô a nyag ra, il let ve a fel hasz nált
aro mák ra jel lem zô. 
Íz: 
1. Kel le me sen sa vany kás, a ter mék jel le gé -
nek meg fe le lô en za ma tos. 
2. Kel le mes sa vany kás-édes kés vagy sós, a
fel hasz nált kul tú rá ra és az íze sí tô a nya gok ra
vagy az aro mák ra jel lem zô. 

TEJ SZÍ NEK ÉS TEJ SZÍN KÉ SZÍT MÉ NYEK,
VAL MINT ÍZE SÍ TETT TEJ SZÍN KÉ SZÍTMÉ NYEK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 3.)

Ér zék szer vi kö ve tel mé nyek: 

Kül sô:
1. Egyen le te sen csont fe hér szí nû, fel fö lö zô -
dés tôl men tes, vagy leg fel jebb kis mér ték ben
fel fö lö zô dött, de a tej szín ré teg ke ve rés sel
könnyen elosz lat ha tó. 
2. Fel fö lö zô dés tôl men tes, az íze sí tô anyag ra
jel lem zô szí nû, da ra bos gyü mölcs hasz ná la ta
ese tén a gyü mölcs da ra bok lát ha tók. 
Ál lo mány: 
1. Si ma, egy ne mû, a zsír tar ta lom nak meg fe -
le lô en fo lyó, hab bá ver ve a hab ke mény, lé-
eresz tés tôl men tes. 
2. Si ma, az íze sí tô anyag el osz lá sa egyen le -
tes, da ra bos gyü mölcs hasz ná la ta ese tén a
gyü mölcs da ra bok ér zé kel he tôk. 
Szag: 
1. Tisz ta, kel le mes, eny hén fôtt sza gú. 
2. Kel le mes, az íze sí tô anyag ra vagy az aro -
má ra jel lem zô. 
Íz: 
1. Eny hén édes kés, telt, tisz ta, kel le me sen
fôtt ízû.
2. Kel le me sen édes, az íze sí tô anyag ra vagy
az aro má ra jel lem zô. 

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. 

Â

A
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VAJ ÉS IZE SÍ TETT VAJ KÉ SZÍT MÉ NYEK 

Ér zék szer vi kö ve tel mé nyek: 

Kül sô: 
1. Egyön te tû, jel leg ze te sen tom pa fé nyû, sár -
gás fe hér vagy vi lá gos sár ga szí nû. 
2. Az íze sí tés nek meg fe le lô szí nû, eset leg az
íze sí tô a nyag szem cséi, da rab jai lát ha tók. 
Ál lo mány: 
1. Egy ne mû, szi lárd és ken he tô 20 °C-on. 
2. Egy ne mû, szi lárd és ken he tô 20 °C-on,
eset leg az íze sí tô a nyag szem cséi, da rab jai ér -
zé kel he tôk. 
Szag: 
1. Édes tej szín-vaj (ké szít mény): kel le me sen
fôtt, eny hén dió bél re em lé kez te tô, tisz ta.
2. Sa va nyú tej szín-vaj (ké szít mény): kel le me sen
sa vany kás, jel leg ze te sen aro más, tisz ta. Kel le -
mes, az íze sí tô a nyag(ok)ra jel lem zô, tisz ta. 
Íz: 
1. Édes tej szín-vaj (ké szít mény): kel le me sen
fôtt, eny hén dió bél re em lé kez te tô, tisz ta. 
2. Só zott édes tej szín-vaj (ké szít mény): kel le -
me sen sós, eny hén fôtt, dió bél re em lé kez te tô. 
3. Sa va nyú tej szín-vaj (ké szít mény): kel le me -
sen sa vany kás, jel leg ze te sen za ma tos, tisz ta. 
4. Só zott sa va nyú tej szín-vaj (ké szít mény):
kel le me sen sós, eny hén sa vany kás, jel leg ze -
te sen za ma tos, tisz ta.
5. Fél sa va nyú-tej szín-vaj (ké szít mény): a sza -
ga és az íze az édes- és a sa va nyú tej szín-
vaj/ké szít mé nyé kö zött he lyez ke dik el. 
6. Íze sí tett tej szín-vaj, kel le mes, az íze sí tô -
a nyag(ok)ra, vagy az aro má ra jel lem zô en za -
ma tos, tisz ta. 

OL TÓS AL VASZ TÁ SÚ ÉR LELT SAJ TOK 
(MÉ 1-3/51-1 B rész 4.)

Ke mény és ext ra ke mény saj tok 
A ke mény és ext ra ke mény saj to kat a szi lárd,
ke mény sajt tész ta, ál ta lá ban a nagy mé ret és
tö meg, a sza bá lyos alak és a több hó na pos,
hosszú éré si idô jel lem zi. Egész tö me gük ben
ér nek, de egyes sajt tí pu sok éré sé ben a ké -
regf ló rá nak is sze re pe le het. 
Az ide tar to zó saj tok há rom al cso port ba so rol -
ha tók: re szel ni va ló, er je dé si lyu kas és csed -
dá ro zás sal gyár tott saj tok. 

Re szel ni va ló saj tok: 
Leg fôbb jel lem zô jük a ke mény, szem csés, ne -
he zen vág ha tó, in kább tör he tô, re szel he tô ál -
lo mány. 

Er je dé si lyu kas saj tok:
Leg fôbb jel lem zô jük a ke mény, ru gal mas, vág -
ha tó ál lo mány, a met szés la pon nagy já ból
egyen le tes el osz lás ban nagy, ke rek (emen tá li tí -
pu sú) vagy ki sebb, ke rek (Gru yer tí pu sú), tom pa
fé nyû vagy fé nyes er je dé si lyu kak lát ha tó ak. 

Csed dá ro zás sal gyár tott saj tok: 
Ezek re a saj tok ra jel lem zô a ke mény, de sa já -
to san kép lé keny ál lo mány, a zárt vagy leg fel -
jebb ki sebb rög hé za go kat, re pe dé se ket mu ta -
tó sajt tész ta. 
Fél ke mény saj tok:
A fél ke mény saj to kat a szi lárd, de jól vág ha tó
ál lo mány, a köz epes mé ret és tö meg, a sza -

bá lyos alak, va la mint a több he tes éré si idô
jel lem zi. Egész tö me gük ben egyen le te sen ér -
nek, egyes al cso por tok éré sé ben a ké regf ló ra
is sze re pet ját szik. 

1. Er je dé si lyu kas saj tok: 
Kö zös jel lem zô jük, hogy a met szés la pon,
nagy já ból egyen le tes el osz lás ban, nem túl
sû rûn el he lyez ke dô, 3-6 mm át mé rô jû, ke rek,
er je dé si lyu kak lát ha tó ak. A sajt fe lü let szá raz,
vagy kis sé nyir kos ta pin tás jel lem zi.
2. Rög lyu kas saj tok: 
A leg fon to sabb jel lem zô a rög lyu kas (rög hé za -
gos) sajt tész ta, to váb bá hogy az ide tar to zó
egyes sajt fé le sé gek éré sé ben a ké regf ló rá nak
is több-ke ve sebb sze re pe van. 
3. He ví tett-gyúrt saj tok: 
Kö zös jel lem zô jük a zárt, leg fel jebb lég zár vá -
nyo kat mu ta tó, ke mény, de sa já to san kép lé -
keny sajt tész ta, az egész tö meg ben va ló las -
sú érés és az eny he íz. 
4. Ne mes pe né szek kel és/vagy rúzsf ló rá -
val érô saj tok: 
Leg fon to sabb jel lem zô jük a vág ha tó, zárt vagy
rög hé za gos, ese ten ként ké kes-zöld pe nész-
ere zé sû sajt tész ta, eset leg a fe hér pe nész be -
vo nat, a jel leg ze te sen pi káns, csí pôs íz. 

Lágy saj tok: 
A lágy saj to kat lágy, a ken he tô tôl a könnyen
vág ha tó ig ter je dô ál lo mány, a kis mé ret és tö -
meg, a rö vid éré si idô jel lem zi. A saj tok nagy
ré szé nek éré sé ben a ké regf ló ra is fon tos sze -
re pet ját szik, és az eb be a cso port ba tar to zók
egy ré sze kí vül rôl be fe lé érik. 

1. Rúzsf ló rá val érô saj tok: 
Kö zös jel lem zô jük a lágy sajt tész ta, leg fel jebb
ke vés, ap ró er je dé si vagy rög lyuk kal. A rúzsf -
ló rá nak meg ha tá ro zó sze re pe jut az érés ben.
A jel leg ze tes pi káns szag és íz a jel lem zô jük.
2. Fe hér ne mes pe nésszel érô saj tok: 
Leg fon to sabb jel lem zô jük a fe hér pe nész be -
vo nat, a lágy sajt tész ta, il let ve a gom bá ra
em lé kez te tô szag és íz. 
3. Bel sô éré sû saj tok: 
Kö zös jel lem zô jük a lágy ál lo mány, a zárt vagy
ke vés rög lyu kat, eset leg er je dé si lyu kat mu ta -
tó met szés lap, az eny he, sa vany kás íz. 
4. Só lé ben ér lelt saj tok: 
Leg fôbb jel lem zô jük, hogy a saj tok sós, sa vós-
vi zes lé ben, ún. sza la mu rá ban ér nek, és így is
ke rül nek rend sze rint for ga lom ba. A csont fe hér
sajt tész ta mér sé kel ten lágy, kép lé keny, de
ugyan ak kor tö ré keny, az íze jel leg ze te sen sa -
vany kás, sós.
5. Ne mes pe né szek kel és rúzsf ló rá val érô
saj tok: 
Leg fon to sabb jel lem zô jük a lágy, zárt vagy rög -
hé za gos, ese ten ként ké ke szöld pe nész ere det
(a sajt tész ta eset leg fe hér pe nész be vo na tú),
va la mint a jel leg ze tes pi káns, csí pôs íz. 

Az ér zék szer vi kö ve tel mé nyek szem pont jai: 

Kül sô: 
Jel lem zô jük a meg fe le lô alak, a la pok, az ol -
dal fe lü le tek és az élek sza bá lyos sá ga, a fe lü -
let szí ne, zárt sá ga vagy rög hé za gos sá ga, ta -
pin tá sa, a ké reg vas tag sá ga, ru gal mas sá ga,
be vo na ta. 

Íze sí tett sajt ese tén jel leg ze tes ség a fe lü let re fel -
vitt íze sí tô a nyag egyen le tes el he lyez ke dé se is. 
Cso ma golt sajt ese tén a fó lia sér tet len sé ge,
lég men tes fel fek vé se, rá si mu lá sa a fe lü let re. 
Fe hér pe nésszel és rúzsf ló rá val érô saj tok ese -
té ben a be vo nat egyen le tes sé ge.
Bel sô:
Jel lem zô jük a sajt tész ta szí né nek jel leg ze tes -
sé ge és egyen le tes sé ge, a sajt met szés lap já -
nak zárt sá ga, ill. lyu ka zott sá ga, a lyu kak alak -
ja, mé re te, szá ma és el osz lá sa a met szés la -
pon; íze sí tett sajt ese tén a sajt tész tá ba ke vert
íze sí tô a nyag egyen le tes el osz lá sa a sajt tész -
tá ban. 
Zöld (kék) pe nésszel érô saj tok ese té ben kö -
ve tel mény a pe nész egyen le tes el osz lá sa. 
Ál lo mány: 
A sajt tész ta vág ha tó sá ga, ru gal mas sá ga, om -
lé kony sá ga, lágy sá ga, pé pes sé ge vagy me -
rev sé ge, tö ré keny sé ge, mor zsá ló dá sa a fi gye -
lem be ve en dô szem pont. 
Szag: 
A sajt jel leg ze tes aro má jú, a rúzsf ló rá val
és/vagy a ne mes pe né szek kel érô saj tok ese -
tén jel leg ze te sen pi káns. 
Íz: 
Jel leg ze tes a za ma tos ság és a sós íz mér té -
ke, a rúzsf ló rá val és/vagy ne mes pe né szek kel
érô saj tok ese tén jel leg ze tes a pi káns íz.

SA VAS ÉS VE GYES AL VASZ TÁ SÚ SAJ TOK
(MÉ 1-3/51-1 B rész 5.)

Friss saj tok
Kö zös jel lem zô jük, hogy a gyár tás után azon -
nal fo gyaszt ha tók, lágy ál lo má nyú ak és kel le -
me sen sa vany kás ízû ek.

Ér zék szer vi kö ve tel mé nyek:
Friss saj tok, pl. go mo lya tú ró, tú ró saj tok,
sa vó saj tok

Kül sô:
1. Egyen le te sen csont fe hér, a tej szín saj tok
sely me sen vagy ned ve sen fény lôk, a krém tú -
rók tom pa fé nyû ek. 
2. Jel lem zô en ko rong for má jú, si ma és hé zag -
men tes fe lü le tû, sár gás-vö rö ses rúzs be vo nat tal. 
3. Egyen le te sen csont fe hér, tom pa fé nyû. 
Ál lo mány: 
1. A tej szín saj tok vá gás fe lü le te zárt, ki sebb hé -
za gok kal; az ét ke zé si tú ró rö gö sen vagy ré te ge -
sen la zán össze ál ló; a krém tú ró si ma, krém -
sze rû, jól ken he tô, nye lés kor eny hén ta pa dó. 
2. Hal vány sár ga, át tet szô, lyuk nél kü li, ru gal -
mas, száj ban elom ló, leg fel jebb kis tú rós
mag gal. 
3. Si ma, egy ne mû, kis sé ta pa dós, száj ban
elom ló. 
Szag:
1. Jel leg ze te sen aro más, kel le me sen sa vany -
kás, friss, tisz ta. 
2. Jel leg ze te sen pi káns, aro más. 
3. Jel leg ze te sen aro más, sa vany kás. 
Íz: 
1. Jel leg ze te sen aro más, kel le me sen sa vany -
kás, friss, tisz ta, a tej szín saj tok kel le me sen
só sak. 
2. Kel le me sen sós, jel leg ze te sen za ma tos, pi -
káns, eny hén sa vany kás. 
3. Kel le me sen sós, eny hén sa vany kás, tisz ta. 
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8. SAJT KÉ SZÍT MÉ NYEK 
(MÉ 1-3/51-1 B rész 6.)

Na túr sajt ké szít mé nyek 
Ki zá ró lag sa vas és/vagy ol tós al vasz tá sú saj tok -
ból, eset leg más te je re de tû ter mé kek hoz zá -
adá sá val ké szül nek (pl. go mo lya tú ró, va jas már -
vány sajt). A juh tú ró ban a juh tej ere de tû ter mék -
há nyad nak leg alább 70%-nak (m/m) kell len nie. 

Íze sí tett sajt ké szít mé nyek 
Sa vas és/vagy ol tós al vasz tá sú saj tok ból meg fe -
le lô édes gyü möl csös vagy fû sze res-zöld sé ges
íze sí tés sel elô ál lí tott ter mé kek (pl. kö rí tett te -
hén tú ró). A ter mé kek ben a tej ere de tû egy sze -
rû ter mék há nyad leg alább 70% (m/m) le gyen. 

Desszert jel le gû sajt ké szít mé nyek 
Kö zös jel lem zô jük, hogy eze ket a ter mé ke ket
desszert ként fo gyaszt ják. A ter mé kek ben – ill.
a Tú ró Ru di és ha son ló ter mé kek ese tén – a
tú ró töl tet ben a tej ere de tû ter mék há nyad nak
leg alább 50%-nak (m/m) kell len nie. A ter -
mék desszert jel le gét az íze sí tô a nyag hasz ná -
la ta (pl. gyü möl csös tú ró hab) vagy be vo nat -
ként va ló al kal ma zá sa (pl. cso ko lá dé be vo na -
tos Tú ró Ru di) stb. ad ja. 

Ér zék szer vi kö ve tel mé nyek: 
1. Na túr sajt ké szít mé nyek 
2. Íze sí tett sajt ké szít mé nyek
3. Desszert jel le gû sajt ké szít mé nyek 

Kül sô: 
1. Az alap anyag a sajt(ok)ra jel lem zô. 
2. Az alap anyag a sajt(ok)ra em lé kez te tô.
3. Ré te ge zett ter mé kek ese tén a ré te gek el -
ha tá rol tak, be vo na tos ter mé kek ese tén a be -
vo nat egyen le te sen fe di a ter mé ket. 
4. Ha bo sí tott ter mé kek ese té ben a ha bel osz -
lás egyen le tes. 
Ál lo mány: 
1. Si ma, jól ken he tô, száj ban ol va dó. 
2. Jól ken he tô, az íze sí tô a nyag da rab jai, szem -
cséi ér zé kel he tôk. 
3. Az alap anyag (ré teg) töl te te fi no man szem -
csés, a be vo nat ép, könnyen ha rap ha tó. 
Ha bo sí tott ter mé kek ese tén az ál lo mány könnyû. 
Szag: 
1. Kel le mes, jel leg ze tes, az alap anyag ra em -
lé kez te tô. 
2. Kel le mes, jel leg ze te sen aro más, az íze sí tô
anyag(ok)ra em lé kez te tô. 
3. Kel le mes, tisz ta, az alap anyag-sajt ra, ill. az
íze sí tô anyag ra vagy a be vo nat ra em lé kez te tô. 
Íz: 
1. Kel le me sen sós, za ma tos, az alap anyag ra
jel lem zô. 
2. Kel le mes, jel leg ze te sen za ma tos, az íze sí -
tô anyag(ok)ra jel lem zô. 
3. Kel le me sen édes, ill. az íze sí tô anyag ra vagy
a be vo nat ra jel lem zô. 

ÖM LESZ TETT SAJ TOK ÉS 
ÖM LESZ TETT SAJT KÉ SZÍT MÉ NYEK 
(MÉ 1-3/51-1 B rész 7.)

A ter mék cso port meg ha tá ro zá sa
Az öm lesz tett sajt egy vagy több sajt fé le ség -
bôl, tej al ko tó ré szek és/vagy egyéb élel mi sze -
rek hoz zá adá sá val vagy ezek nél kül, ap rí tás -

sal, ke ve rés sel, hô ke ze lés sel (öm lesz tés sel)
és emul ge á lás sal elô ál lí tott tej ter mék. 
Az öm lesz tett saj to kat össze té te lük alap ján
há rom nagy cso port ba so rol juk, és meg kü lön -
böz te tünk meg ne ve zett sajt fé le sé gû öm lesz -
tett saj tot, öm lesz tett saj tot és öm lesz tett
sajt ké szít ményt. 
Mind a há rom cso port ba tar to zó ter mé kek ké -
szít he tôk vág ha tó vagy ken he tô ál lo mánnyal.
A vág ha tó ál lo má nyú ter mé ke ket a leg fel jebb
90, a ken he tô ket a 91-240, 18 °C-on mért
pe net rá ci ós ér ték jel lem zi. 
A zsír tar ta lom sze rint az öm lesz tett saj tok
a szá raz anyag ra vo nat koz ta tott zsír tar ta lom (a
to váb bi ak ban rö vi den: zsír a szá raz anyag ban)
alap ján öt al cso port ba so rol ha tók: zsír dús,
zsí ros, fél zsí ros, zsír sze gény és so vány. 
Meg kü lön böz te tünk csak tej ere de tû ter mé -
ke ket tar tal ma zó (na túr) öm lesz tett saj tot és
íze sí tô a nya go kat is tar tal ma zó íze sí tett öm -
lesz tett saj tot. 

„Meg ne ve zett sajt fé le sé gû” 
öm lesz tett sajt 
A meg ne ve zett sajt fé le sé gû öm lesz tett sajt
olyan ter mék, ame lyet ki zá ró lag sajt(ok)ból
ál lí tot tak elô, víz és a zsír be ál lí tás hoz szük sé -
ges tej zsír (tej szín, vaj, vaj zsír, vaj olaj) hoz zá -
adá sá val. A ter mék ben a meg ne ve zett sajt fé -
le ség(ek) mennyi sé ge a sajt há nyad nak leg -
alább 75%-a (m/m) le gyen, a vág ha tó és
a ken he tô ál lo má nyú saj tok ban egya ránt.
A fenn ma ra dó sajt há nyad ha son ló tí pu sú
sajt ból áll jon.
A meg ne ve zett sajt fé le ség bôl elô ál lí tott, vág -
ha tó ál lo má nyú öm lesz tett sajt szá raz anyag-
tar tal ma leg fel jebb 4%-kal (m/m) le het ki -
sebb, mint a gyár tás hoz fel hasz nált meg ne ve -
zett saj té, vagy mint a fel hasz nált saj tok szá -
raz anya ga i nak szám ta ni kö zép ér té ke. 
A cu kor tól el te kint ve – fû sze rek, meg fe le lô en
elô ké szí tett nö vé nyi anya gok és egyéb élel mi -
sze rek hoz zá adá sá val – elô ál lít ha tók az eb be
a cso port ba tar to zó ter mé kek íze sí tett vál to -
za tai is. Az íze sí tô anyag mennyi sé gét úgy kell
meg vá lasz ta ni, hogy az meg fe le lô jel le get biz -
to sít son a ter mék nek. A vég ter mék szá raz -
anyag-tar tal má ban a sajt(ok) menny isé gé nek
leg alább 83%-nak kell len nie. 

Öm lesz tett sajt 
Az öm lesz tett sajt olyan ter mék, ame lyet
sajt(ok)ból víz, va la mint a zsír be ál lí tás hoz
szük sé ges tej zsír és egyéb tej ter mé kek hoz zá -
adá sá val ál lí tot tak elô. Ez utób bi ak mennyi sé -
ge leg fel jebb annyi le het, hogy a vég ter mék -
ben a tej cu kor mennyi sé ge nem ha lad hat ja
meg az 5%-ot (m/m). 
Az íze sí tett vál to za tok gyár tá sá ra vo nat ko zó
elô írá sok meg egyez nek a 9.1.1. pont ban
meg ha tá ro zot tak kal.

Öm lesz tett sajt ké szít mény 
(pl. öm lesz tett sajt krém) 
Az öm lesz tett sajt ké szít mény olyan ter mék,
amely sajt(ok)ból víz, va la mint a zsír be ál lí tás -
hoz szük sé ges, va la mint egyéb tej ter mé kek
hoz zá adá sá val ál lí tot tak elô. Kö ve tel mény,
hogy a vég ter mék szá raz anya gá ban a sajt(ok)
mennyi sé ge leg alább 51% (m/m) le gyen, a
tej cu kor tar ta lom nincs kor lá toz va. 

Sza bá lyos ala kú öm lesz tett sajt-da ra bok. 
Kül sô: A ter mék ké reg nél kü li, fe lü le te si ma,
a cso ma go ló a nyag hé zag men te sen si mul a
fe lü let hez, a haj to ga tás rán ca i ban nem le het
sajt anyag. Fe lü le ti íze sí tés ese tén az íze sí tô-
a nyag a sajt fe lü le tén egyen le tes el osz lás ban
he lyez ked jen el. Té gely be cso ma golt ter mék
ese té ben a fedôfó lia he gesz té se fo lya ma tos
le gyen. Füs tölt, öm lesz tett saj tok ese té ben a
ké reg sze rû fe lü let egyen le tes és egyön te tû en
sár gás bar na szí nû. 
Bel sô: A ter mék szí ne egyön te tû, tom pa fé -
nyû vagy se lyem fé nyû, a sajt jel le gé nek meg -
fe le lô; a sajt szer ke ze te tö mör, lyuk nél kü li,
egy-két lég bu bo rék me gen ge dett. A sajt tész -
tá ba ke vert íze sí tô a nyag szem cséi a met szés -
la pon egyen le tes el osz lás ban lát ha tók. 
Ál lo mány: Jól vág ha tó vagy ken he tô, si ma,
száj ban könnyen ol va dó. 
Szag: Sajt sze rû, a tí pus meg ne ve zé se ese tén
a fel hasz nált sajt ra, il let ve íze sí tés ese tén az
íze sí tô anyag ra em lé kez te tô. 
Íz: Saj tos tí pus meg ne ve zé se ese tén a fel -
hasz nált sajt ra jel lem zô, íze sí tés ese tén az
íze sí tô anyag nak meg fe le lô, az íze sí tô anyag
szem cséi a száj ban ész lel he tôk. 

A sú lyo zó fak to rok 
al kal ma zá sá val, va la mint 
egyéb szem pon tok 
fi gye lem be vé te lé vel vég zett 
ér zék sze ri bí rá la tok 
le he tô sé gei és ál ta lá nos 
szem pont jai

A kö vet ke zôk ben né hány ér zék szer vi bí rá -
la ti mód szert pró bá lunk be mu tat ni a gya -
kor la ti szak em be rek szá má ra.
A sú lyo zó fak to rok al kal ma zá sa so rán a ter -
mé kek ér zék szer vi bí rá la ta kor a kö vet ke zô ki -

emelt mi nô sé gi jel lem zôk (szem pon tok) sze -
rint ér té ke lünk.

Fo lyé kony hal ma zál la po tú 
ter mé kek ese té ben:
Kül sô
Ál lo mány 
Szag
Íz
Sajt ter mé kek ese té ben:
Alak, mé ret, eset leg súly
Szín
Lyu ka zott ság
Ál lo mány
Íz

A fo lyé kony hal ma zál la po tú ter mé kek ese té -
ben a fel so rolt min den egyes mi nô sé gi jel -

lem zô re ma xi má li san öt (5) ér zék szer vi pont -
szám ad ha tó. Az ad ha tó pont szá mok ma xi -
má lis össze ge 20 pont. A pon to zás so rán a
leg ki sebb ér ték a 0.5-ös pont szám.

A saj tok ér zék szer vi bí rá la ta a fen ti ek hez ha -
son ló mó don tör té nik (az ad ha tó ma xi má lis
pont szám szin tén 20 pont), azon ban a mi nô -
sé gi szem pon tok – a ter mé kek jel le gé bôl adó -
dó an – ki e gé szít he tôk egyéb jel lem zôk kel is.  Â



A sú lyo zó fak to rok a ter mé kek jel le gé nek, il -
let ve az ér zék szer vi jel lem zô i nek fon tos sá gát
fi gye lem be vé te lé vel ha tá roz ha tók meg. Ezek
vég össze ge: 4 pont. A fak to rok szá ma, il let ve
ezek ér té ke az igé nyek nek meg fe le lô en vál -
toz tat ha tó, de a vég összeg nek min dig 4 pont -
nak kell len nie. Vál toz hat nak mi nô sé gi jel lem -
zôk, pél dá ul a ter mé kek vál to zó zsír tar tal ma,
(zsí ros, fél zsí ros stb.), a ha gyo má nyos vagy
fó li á ban tör té nô ér le lés, az alak meg vál toz ta -
tá sa pl. ko rong vagy ha sáb es tén stb.

Vé ge ze tül a ter mé kek ér zék szer vi bí rá la ta so -
rán ka pott pont szá mo kat a sú lyo zó fak to rok kal
meg kell szo roz ni. Ez az ér ték ad ja a ter mék
vég sô ér zék szer vi pont szá mát. Ezt a mû ve le tet
egy rend kí vül egy sze rû szá mí tás tech ni kai prog -
ram se gít sé gé vel könnyen meg old hat juk.

A fo lyé kony ter mé kek ese té ben a ja va solt
sú lyo zó fak to rok a kö vet ke zôk: 
Kül sô 0.7
Ál lo mány 0.8
Szag 1.0
Íz 1.5

Saj tok ese té ben:
Kül sô 0.7
Ál lo mány 0.5
Lyu ka zott ság 0.5
Szag 0.8
Íz 1.5

Mi nô sí tés:
17,5-20  pont ki vá ló
15,0-17,4 pont jó
12,5-14,9 pont köz epes
10,0-12,4 pont meg fe le lô
9,99- pont nem meg fe le lô

Ez zel a mi nô sí té si rend szer rel a kü lön bö zô tej -
ter mé kek vagy a gyár tók tól szár ma zó ter mé -
kek, il let ve az egyes ter mék cso por tok mi -
nô sé ge is könnyen össze ha son lít ha tó,
il let ve osz tály ba so rol ha tó. A rend szer
akár az im port ból szár ma zó ter mé kek ér -
té ke lé sé re is fel hasz nál ha tó.

Egy má sik, ha gyo má nyos nak mond ha tó ér -
zék szer vi bí rá lat so rán ja va sol ha tó bí rá la ti
szem pon tok – pél dá ul a trap pis ta il let ve edá -
mi sajt ese té ben – a kö vet ke zôk.

Trap pis ta sajt
A sajt tész ta szí né nek bí rá la ta kor:
ha a tész ta egyen le te sen sár ga, vagy sár gás
fe hér szí nû:

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás.
Lyu ka zott ság bí rá la ta kor:
ha a sajt vá gá si fe lü le tén 2-4 da rab egy más -
tól tá vo labb el he lyez ke dô, ap ró er je dé sû lyu -
kak lát ha tó ak:

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás.
Ál lo mány bí rá la ta kor: 
ha a sajt tész ta fél ke mény, könnyen vág ha tó,
ru gal mas, a száj ban elom ló:

• ak kor meg fe le lô,

ha et tôl el té rô, 
• ak kor hi bás. 

Szag bí rá la ta kor: 
ha a sajt eny he, kel le mes, jel leg ze te sen aro -
más, tisz ta sza gú, 

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 
Íz bí rá la ta kor:
ha a sajt kel le mes, telt, eny hén sa vany kás,
jel leg ze te sen za ma tos, tisz ta ízû,

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 

Edá mi sajt 
Sajt tész ta szí né nek bí rá la ta kor: 
ha a tész ta egyen le te sen arany sár ga szí nû,
tom pa fé nyû

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 
Lyu ka zott ság bí rá la ta kor:
ha a sajt vá gá si fe lü le tén lyuk egy ál ta lán nem
lát ha tó, vagy ha né hány, bor só szem nagy sá -
gú ke rek er je dé si lyuk lát ha tó egyen le tes el -
osz lás ban:

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 
Ál lo mány bí rá la ta kor: 
ha a sajt tész ta fél ke mény jól vág ha tó, ru gal -
mas, tész ta sze rû en gyúr ha tó, íz le lés kor a
száj ban elom ló:

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 
Szag bí rá la ta kor: 
ha a sajt eny he, kel le mes, jel leg ze te sen aro -
más tisz ta sza gú:

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 
Íz bí rá la ta kor: 
ha a sajt eny he, telt, jel leg ze te sen za ma tos,
tisz ta ízû

• ak kor meg fe le lô,
ha et tôl el té rô, 

• ak kor hi bás. 

A trap pis ta sajt nem fó li á ban ér lelt, gyár tás -

tech no ló gi ai mû ve le te it, il let ve a gyár tás so -
rán el kö vet he tô hi bá kat is fi gye lem be ve vô
szem pon tok sze rint össze ál lí tott ér zék szer vi
bí rá la tá hoz min ta: 

Alak, mé ret, súly
Ko rong ala kú, át mé rô je kb. 150 cm, ma gas -
sá ga kb. 60 mm, sú lya 1,2-1,5 kg, ha gyo má -
nyo san ér lelt sajt.

Az alak bí rá la ta kor: ha a sajt
alak ja sza bá lyos ko rong, mé re te és sú lya az elô -
írá sok nak meg fe le lô, az al só és fel sô lap ja si ma
egyen le tes, a ke rü le te eny hén ki dom bo ro dó, a
la pok és az ol dal fe lü let ta lál ko zá sa éles, ak kor

• meg fe le lô
alak ja ke vés bé sza bá lyos ko rong, mé re te, sú -
lya az elô írá sok nál ki sebb mér ték ben el té rô,
il le tô leg fel sô lap ja dom bo rú, a ke rü le te erô -
seb ben ki dom bo ro dó, ak kor

• még meg fe le lô

az elô írás tól el té rô mé re tû, sú lyú vagy fer de, de -
for mált, puf fadt vagy köz epe sen be e sett, ak kor

• hi bás

A ké reg fi zi kai ál la po tá nak bí rá la ta kor:
ha sajt kér ge
si ma, hi bát lan, vé kony, ru gal mas, tisz ta, gon -
do zott, leg fel jebb a sajt ken dô gyen ge raj zo la -
tát mu tat ja, ak kor

• meg fe le lô
a kí vánt nál vé ko nyabb, vas ta gabb vagy kis sé
rán cos, gyû rött, ke vés bé gon do zott, ak kor

• még meg fe le lô
erô sen gyû rött, göd rök, lyu kak, fol tok, re pe -
dé sek lát ha tó ak, eset leg sé rült, ak kor

• hi bás

Sajt tész ta szí né nek bí rá la ta kor: ha a sajt
egyen le te sen arany sár ga szí nû, ak kor

• meg fe le lô
zöl des, vagy  szür kés sár ga, ak kor

• még meg fe le lô
kré ta fe hér, erô sen zöl des sár ga, erô sen fol -
tos, erô sen szennye zett, ak kor

• hi bás

Lyu ka zott ság bí rá la ta kor:
ha a sajt vá gá si fe lü le tén 3-8 egy más tól tá vo -
labb el he lyez ke dô bor só szem nagy sá gú ke -
rek, er je dé sû lyuk lát ha tó, ak kor

• meg fe le lô
ha na gyobb szá mú lyuk lát ha tó, vagy az el osz -
lá sa kis sé egyet len, ak kor

• még meg fe le lô
ha ap ró lyu kak (ún. tû lyu kak) lát ha tók, a sajt
rög lyu kas, vak, re pe de zett, puf fadt, ak kor

• hi bás

Ál lo mány bí rá la ta kor:
ha a sajt tész ta fél ke mény, jól vág ha tó, ru gal -
mas, íz le lés kor száj ban elom ló, ak kor

• meg fe le lô
ha alig ész re ve he tô en da rás, kis sé pé pes
vagy mor zsá ló dó, ak kor

• még meg fe le lô
ha gu mi sze rû, szá raz, szi va csos, mor zsá ló dó,
él vez he tet len, ak kor

• hi bás

Szag bí rá la ta kor:
ha eny he, kel le mes, jel leg ze te sen aro más,
tisz ta sza gú, ak kor

• meg fe le lô
ha ke vés bé jel leg ze tes, ide gen szag tól men -
tes, ak kor

• még meg fe le lô
ha sa va nyú, bû zös, do hos, élesz tôs, kel le -
met le nül szag hi bás, ak kor

• hi bás

Íz bí rá la ta kor:
ha kel le mes, telt, eny hén sa vany kás, jel leg ze -
te sen za ma tos, tisz ta ízû, ak kor

• meg fe le lô
ha ke vés bé jel leg ze tes, de ide gen íz tôl men -
tes, ak kor

• még meg fe le lô
ha csí pôs, ke se rû, éme lyí tô, él vez he tet len, ak kor

• hi bás
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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.

Kun László
Értékesítési tanácsadó

Telefon: 20/444-1789
E-mail: laszlo.kun@bizerba.hu

Minôségi címke és nyomtatók közvetlenül gyártótól

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

www.bizerba.hu · info@bizerba.hu



z Az Ag ro me tal egyik fô fej lesz té si irá nya a ver ti ká lis tej fel dol go -
zás ki ter jesz té se kü lö nö sen szél sô sé ges kö rül mé nyek
kö zé, gyor san te le pít he tô és át he lyez he tô kon té -
ne res tech no ló gi á val. 

z Ezek a kész re sze relt, le tesz telt üze mek
szin te azon nal be ü ze mel he tôk, ami hez
kon té ne res ki a la kí tá sú szél, nap, vagy
fosszi lis ener gi á val mû kö dô mo bi le rô -
mû vek fel hasz ná lá sá val biz to sít ha tó a
mû kö dés hez szük sé ges ener gia.

z A kon té ne rek egy, vagy több kon té -
ner bôl áll hat nak és egy vagy több szin -
tes el ren de zés ben épít he tô ek. 

z Az így ki a la kí tott kon té ne res tej üze mek a
leg kü lön bö zôbb tej ter mé kek így pasz tô rö zött
tej, sajt fé le sé gek, tú ró, sa va nyí tott ter mé kek elô -
ál lí tá sá ra al kal ma sak és könnyen üze mel tet he tô ek.

A kon té ner be te le pí tett tej fel dol go zó üze mek be te le pí tett tech -
no ló gia az igé nyek nek meg fe le lô en könnyen va ri ál ha -

tó és az el ké szült üze mek meg fe lel nek az ál ta lá -
nos élel mi sze rü ze mek re vo nat ko zó jog sza bá -

lyi elô írá sok nak, az épí té si költ sé gek át te -
le pí tés nél nem je len te nek vesz te sé get.

z A kulcs ra ké szen szál lí tott tej fel dol go -
zó üzem elô nye, hogy mo bi li tá sa mi att
pi a ci ér té két me gôr zi és az új hely szí -
nen a be ü ze me lé se is csak né hány
na pot vesz igény be. 

z A he lyi élel mi szer-elô ál lí tás re gi o ná lis
meg va ló sí tá sá hoz nyújt hat op ti má lis

meg ol dást ez a faj ta tej fel dol go zás, ami
meg ter melt vagy fel vá sá rolt tej bôl ké pes a

hely szí nen, jó mi nô ség ben fel do go zott tej ter -
mé ket biz to sí ta ni a he lyi fo gyasz tók szá má ra. 

FÜ LÖP GÉ ZA 2 ügy ve ze tô

Egyszerû savanyútermék gyártó 
üzem poharas termékek gyártására (látványterv)

Napi 2000 liter tej feldolgozására alkalmas 
tejfeldolgozó üzem savanyútermék és sajt 

elôállítására (látványterv)

Kétkonténeres 
tejfeldolgozó 
üzem építés 

közben

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


