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z Fo ko za to san emel ked nek a tej fel vá sár lá -
si árak, de a mél tá nyos, li te ren ként mint -
egy 100 fo rin tos fel vá sár lá si ár el éré sé hez
„kell még egy kis idô” – nyi lat koz ta Fa ze -
kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter a
kö zel múlt ban. 

z Több jel is ar ra mu tat, hogy az el múlt
idô szak ban ki a la kult, drasz ti ku san ala csony fel vá sár lá si árak
idô sza ka a vé ge fe lé kö ze lít. Ter mék ta nács szer ve zé sé ben lét -
re jött egyez te té se ken a kis ke res ke del mi lán cok több sé ge haj -
lott vol na az ár eme lés re, de at tól tar tot tak, hogy a né met tu -
laj do nú disz kont lán choz át pár tol nak majd a vá sár lók a na gyon
ala csony te já rak mi att. A po zi tív irá nyú vál to zás an nak ered -
mé nye ként jött lét re, hogy ok tó ber ele jén a Lidl Ma gyar or szág
be je len tet te 10 fo rint tal töb bet fi zet a ma gyar friss és tar tós
te jért a be szál lí tók nak. Köz le mé nyük sze rint a baj ba ju tott tej -
ág aza tot ké szek vol tak meg se gí te ni, an nak el len ére is, hogy
ér vé nyes szer zô dé ses át adói árai vol tak ér vény ben. A be je len -
tést kö ve tô en több bolt há ló zat is vál lal ta, hogy emel ni fog ja a
tej ter mé kek át vé te li árát. A fel dol go zók en nek kö vet kez té ben,
ha ma ga sabb árat kap nak a kész ter mé ke kért, a fel vá sár lá si
árat fo ko za to san emel ni tud ják. Az el in dult po zi tív fo lya mat
ered mé nye ként év vé gé re már 85 és 90 fo rint kö zött le het nek
a fel vá sár lá si árak. Ter mék ta nács de monst rá ci ós bi zott sá ga a
tár gya lá sok ered mé nye ként le vet te a na pi rend rôl a til ta ko zó
ak ció szer ve zé sét, amely a pi a ci ár le tö ré sé ben je les ke dô áru -
ház lán cok kal kap cso lat ban jött vol na lét re.

z A szak mi nisz té ri um je len tôs si ker ként köny ve li el, hogy a
ma gyar tej ter mé kek nek új pi a co kat ta lál tak, töb bek kö zött
Kí ná ban és Chi lé ben. Köz ben az eu ró pai or szá gok ban is egy -
re na gyobb az igény a tej re. Ro má ni á ba, Olasz or szág ba,
Hor vát or szág ba rég óta je len tôs mennyi sé gû te jet ex por tá -
lunk. A jó mi nô sé gû ma gyar te jért most száz fo rin ton fe lü li
át vé te li árat is fi zet nek a ha gyo má nyos kül pi a cot je len tô
olasz nyers tej pi a con. 

z A ha zai fo gyasz tás nö ve ke dé se rész ben el len sú lyoz ni tud ná
a hek ti ku san vál to zó tej pa ci árak moz gá sát. A tej bol ti árát
ala cso nyan le het ne tar ta ni, ha a jö vô év ele jé tôl nem csak a
friss tej, ha nem az ult ra hô ke zelt és más ka te gó ri á ba tar to zó
fo lya dék tej is az öt szá za lé kos adó kulcs alá ke rül ne. Ez zel az
in téz ke dés sel min den ki jól jár na: a la kos ság ol csób ban jut na
a tej hez, és ak kor töb bet fo gyasz ta na, a fel dol go zók pe dig
ma ga sabb áron ad hat ná át a ke res ke de lem nek az árut.
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ár vá ron, a Me zort Zrt. köz pont -
já ban Ma gyar Jó zsef a szar vas -
mar ha ág azat tal fog lal ko zó fô

ál lat te nyész tô fo ga dott, akit ar ra
kér tem, hogy rö vi den vá zol ja fel
szak mai éle tút ját. 
– Sop ron ban szü let tem 1964-ben, ke -
resz tény ka to li kus ne vel te té sem nek
meg fe le lô en a gyô ri ben cés gim ná zi um -
ban ta nul tam. Az ál lat or vo si egye tem re
sze ret tem vol na jár ni, de „rend szer-ide -
gen nek” szá mí tot tam, ezért nem vet tek
fel. Így a Ka pos vá ri Ál lat te nyész té si Fô is -
ko lát vé gez tem el 1987-ben. Im már 30
éve dol go zom Sár vá ron. Az ál la mi gaz da -
ság nál kezd tem, majd az eb bôl ala kult
rész vény tár sa ság hoz ke rül tem. Há zas
em ber va gyok, két nagy ko rú gyer me kem
van, akik egye te men ta nul nak. Tag ja va -
gyok a Hols te in Egye sü let ve ze tô sé gé -
nek, én kép vi se lem a ter me lôk szak mai
ér de ke it Nyu gat-Du nán tú lon, Gyôr- Sop -
ron, Vas és Za la me gyé ben.

z Mi lyen el vek men tén szer ve zô dött
és ho gyan mû kö dik a Me zort cég cso -
port ban a tej ter me lés? 
– A hold ing-sze rû en mû kö dô tár sas ág
jobb le he tô sé ge ket tud ki ala kí ta ni a pi -
a ci ver seny ben azál tal, hogy a ve ze tés és
a dön té sek köz pon to sít va van nak. A Me -
zort Zrt.-hez a Sár vá ri Me zô gaz da sá gi
Zrt., a Laj ta-Han ság Zrt. és a Szom bat -
he lyi Tan gaz da ság Zrt. tar to zik. A cé gek
ön ál ló an gaz dál kod nak, a szak mai te vé -
keny sé gü ket, be le ért ve a fej lesz té se ket
és a na pi ak tu á lis dol go kat is, azo nos el -
vek men tén, kon zul tá ci ók so rán össze -
han gol va vég zik, ami nek ered mé nye ként
ha té ko nyab ban tud nak mû köd ni.

A nyu gat-du nán tú li volt ál la mi gaz da -
sá go kat in teg rá ló cég ter mô he lyi adott -
sá ga a nö vény ter mesz tés szá má ra nem
ked ve zô, ezért az ál lat tar tás ra, azon be -
lül is a nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zô
tej ter me lés re össz pon to sí tunk. Je len leg
a Me zort cég cso port nak van az or szág -

A Mezort cégcsoport az ország 
legnagyobb tejtermelôje

ban a leg több te he ne, és itt ter me lô dik a
leg több tej is. A szar vas mar ha össz lét -
szám 10 ezer kö rül van, a te hén lét szám
4700-4800 kö zött vál to zik, eb bôl je len -
leg 4050 te he net fe jünk na pon ta. Éven -
te 43 mil lió li ter te jet ter me lünk. A cé -
lunk, hogy más fél év táv la tá ban el ér jük
az 5000 egye des te hén lét szá mot, eh hez
min den fel té tel adott. Hat tej ter me lô te -
le pük van, eb bôl ket tô-ket tô ta lál ha tó a
cég cso port mind há rom cé gé nél. Min den
te le pen azo nos el vek sze rint tör té nik a
ter me lés. A fe jô há zak, a szoft ve rek min -
den hol ugya na zok. A ter me lés ada ta i nak
mé ré sé re is azo nos mér ôszá mo kat hasz -
ná lunk, így a te le pek tel je sít mé nyét
össze tud juk ha son lí ta ni. 

A te je lô szar vas mar ha tar tás mel lett
mint egy 2400-2500 egyed szá mú anya -
ko cá val és azok sza po ru la tá val is ren del -
ke zünk, éven te több mint 50 ezer ser tést
is ér té ke sí tünk.

z Mi jel lem zô a te nyész tés ben lé vô
hols te in fríz ál lo mány ra? Mi lyen fon -
to sabb fej lô dé si stá ci ók vol tak?
– A ME ZORT cég cso por tok hoz tar to zó te -
le pe ken a te je lô szar vas mar ha-tar tás nak
nagy ha gyo má nya van. A laj ta han sá gi és
szom bat he lyi te le pün kön a hols te in fríz
elôtt ma gyar tar ka ál lo mányt tar tot tak,
amely hols te in fríz zel lett ke resz tez ve. Sár -
vár azon ke vés te le pek kö zé tar to zik, ahol
ko ráb ban eu ró pai la pály mar hák vol tak a
te nyész tés ben, majd pe dig 1974-ben az
USA-ból hoz tak be hols te in vem hes üszô -
ket, szûz üszô ket és bor ja kat. A nyolc va -
nas évek ele jé re az or szág el sô 50 leg jobb
lak tá ci ós tel je sít ményt fel mu ta tó te he né -
bôl az el sô 13 Sár vá ron volt ta lál ha tó.
Utóbb ki de rült, hogy az ál lo mány le u kó zis -
sal volt fer tôz ve. Ez zel a gyó gyít ha tat lan
be teg ség gel ná lunk nem le het a te he net
te nyész tés ben tar ta ni, ez zel szem ben
Ame ri ká ban mind a mai na pig ez nem ti -
los. A be ho zott ál lo mány le szár ma zott ja i -
nak egy ré sze rep ro du kál ta ma gát, 360

egyed men tes sé vált. Saj nos 2002-ben
az egyik te le pün ket tel je sen fel kel lett szá -
mol ni, 1800 ál la tot küld tünk vá gó híd ra.
A te lep a szük sé ges fer tôt le ní té sek után
13 fel szá mo lás alatt lé vô gaz da ság ból vá -
sá rolt te he nek kel és nö ven dé kek kel lett
fel tölt ve, 5600-7000 li ter kö zöt ti lak tá ci -
ós hát tér rel, majd ezek az ál la tok há rom
év el tel té vel el ér ték a 10.000 li te res lak -
tá ci ós át la got. Az óta is a cég cso port egyik
leg job ban tel je sí tô te le pe a Káld-Szi ta ma -
jor te lep, in nen ke rült ki há rom al ka lom -
mal, 2010 és 2014 kö zött az or szá gos
tej ter me lô ver seny el sô he lye zett te he ne a
több lak tá ci ós ka te gó ri á ban. Cég cso port
szin ten 29 arany törzs köny ves te he nünk
van, ame lyek egye di leg éle tük so rán
100.000 kg fel ett ter mel tek. 

z Ge ne ti ka te kin te té ben mi lyen utat
jár nak? 
– A pá ro sí tás hoz min den év ben ki í runk
egy ten dert a sza po rí tó a nyag for gal ma zók
ré szé re, a bi kák be szer zé sé re. Mi az ame -
ri kai bá zis sal vet jük össze az ada ta in kat,
ezért el sô sor ban kül föl di bi kák anya gát
hasz nál juk. Négy sza po rí tó a nyag for gal -
ma zó tól vá sár lunk. Össze ál lí tunk köz pon ti -
lag egy sé mát, hogy mi lyen tu laj don sá go -
kat sze ret nénk ja ví ta ni, er re ké szí tik ôk el
az aján la tot. A ki vá lasz tott 12-15 bi ká tól
éves szin ten 1000-1000 té tel sza po rí tó a -
nya got ren de lünk, ame lyet az tán ki osz -
tunk cél pá ro sí tás ra a te le pek nek. A gya -
kor lat azt mu tat ja, hogy elég jól si ke rül tek
a bi ka vá lasz tá sok, mi vel a te hén te nyész -

Magyar József

Sárvár Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, Szombathelytôl 
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ér ték ki mu ta tás ban or szá gos szin ten ötö -
di kek va gyunk. Há rom éve hasz ná lunk
szex szált sper mát is, ezt azo kon a te le pe -
ken tesszük, ahol a szük sé ges sé vált be a -
vat ko zá sok mi att te nyész ál lat után pót lá -
sá ra lesz szük sé günk. A te nyész tés be be -
ál lí tott üszô ink év rôl év re ja vít ják a lak tá ci -
ós mu ta tó kat, te hát ko moly ge ne ti kai ér -
té ket kép vi sel nek.

z Ge ne ti ka után a bor jú és üszô ne ve -
lés az, mely leg in kább rá nyom ja bé -
lye gét a tej ter me lé si ada tok ra. A cég -
cso port ban mi lyen gya kor lat ho no so -
dott meg ezen a té ren? 
– A bor jú ne ve lést ki emel ten ke zel jük.
A bor jak az el sô 3 nap ban meg kap ják a
föcs te jet. Min den bor jú nál el len ôriz zük
az ita tan dó ko loszt rum im mung lo bu lin
szint jét, hogy mennyi el len ál ló anyag van
ben ne. Ha nem meg fe le lô, ke vés im -
mung lo bu lin tar tal mú a tej, ak kor a bor -
jú nem az any ja te jét, ha nem egy má sik
te hén te jét kap ja. Ezt kö ve tô en a tej pót -
lót kap ják, me lyet au to ma ta me le gí tô vel
a kel lô hô mér sék let re ál lí tunk be. Mind -
egyik te le pen a bor jak ita tá sát egy ve ze -
tô fel ügye li. Az ita tást vég zô sze mély nyil -
ván tar tást ve zet az adott nap ról, hogy
ivott-e a bor jú, és mi lyen ke ze lést ka pott.
A bor jak tól 8-10 na pos ko ruk ban vért ve -
szünk, hogy meggyô zôd jünk ró la, meg -
kap ták-e a meg fe le lô mi nô sé gû ko loszt -
ru mot. Azok a bor jak, me lyek nem kap -
ták meg a meg fe le lô szin tû el le na nya got,
na gyobb az esély rá, hogy meg be te ged -
nek. A bor jú ket rec ben víz van még elôt -
tük, és „müz lit” kap nak. Sa ját ké szí té sû
a „müz link”, ame lyet még 1998-ban ál -
lí tot tam össze. En nek 50%-a lap ká zott
(pely he sí tett) ku ko ri ca, bú za, ár pa, a
má sik 50%-a na gyon ma gas tar tal mú fe -
hér je gra nu lá tum élesz tô vel, aro má val
íze sít ve. A pre mix – ame lyet itt hasz ná -
lunk – aro ma anya ga meg egye zik a tej -
pót ló íze sí té sé vel. Ez zel a mód szer rel el -
ér jük azt, hogy 60 na pos kor tól ko moly
ta kar mány fel ve vô ké pes ség gel bír ja nak.
A kö vet ke zô 60 nap ban a „müz li” mel lett
bor jú in dí tó tá pot kap nak szé ná val, majd
az azt kö ve tô 60 na pon már sze názst is
kap nak ab rak kal meg szé nát. A mód szer
hasz ná la ta be vált, ezt mi sem bi zo nyít ja
job ban, hogy a bor jú el hul lás ala csony,
éves szin ten 3-4% kö rül van. Mi kor el érik
a 180 na pos ko ru kat, már egy re több tö -
meg ta kar mányt kap nak, köz ben csök -
kent jük az ab rak mennyi sé gét. Az éves
kor el éré sé vel tör té nik az el sô olyan vizs -
gá lat, mé rés, amellyel már a ter mé ke nyí -
tést ké szít jük elô. Ál ta lá nos elv, hogy

ahány na po sak, annyi ki lós nak kell len ni -
ük. Az éves bor jú 350-370 kg-os, ha eb -
bôl le szá mít juk a szü le té si súlyt, ak kor
80-85 dkg-os súly gya ra po dást ka punk.
Nagy hang súlyt fek te tünk a ben dô sí tés -
re, hogy az ál lat ne ki csi és kö vér, ha nem
nagy és mé lyebb le gyen, és sok ta kar -
mány be fo ga dá sá ra le gyen ké pes.

A ter mé ke nyí tést 13 és fél hó nap után
kezd jük meg. Mi re az ál lat el le ni fog, el -
éri a ké té ves kort. Messzi rôl jött ta ná csa -
dók azt ja va sol ták, hogy a ter mé ke nyí tés
idô pont ját 2 hó nap pal hoz zuk elô re,
mond ván, hogy ak kor mennyi pénzt meg
tud nánk spó rol ni. Ez el vi ek ben igaz, de
azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a ki fej -
let tebb kor ban el lett ál lat nak na gyobb
lesz a ter me lé se, így a meg spó rolt pénz
már is ki e gyen lí tô dik. Az üszô ket fo lya ma -
tos el len ôr zés alatt tart juk, és ha von ta
ke rül nek be a ter mé ke nyí tést vég zô cso -
port ba. A mos ta ni hely zet ben, ami kor
nincs ára a vem hes üszô nek, az ál lo -
mány pót lás ra hasz nál juk a nô i va rú sza -
po ru la tot.

z Már is el ér kez tünk a sza po ro dás bi o -
ló gia te rü le té re. Mi en nek a gya kor -
la ta Önök nél? 
– A te he nek nél szá mí tó gép pel össze kö tött
moz gá sér zé ke lôs ivar zás-meg fi gye lôt mû -
köd te tünk, mely min den reg gel ki ad ja az
ivar zók ada ta it, en nek alap ján az in sze mi -
ná tor el vé ge zi a be a vat ko zást. Er re rá se gí -
tünk szem élyes meg fi gye lés sel, a dol go -
zók kü lön kap nak ezért jut ta tást. Van sza -
po ro dás-bi o ló gu sa mind egyik te lep nek.
Az ál la tor vo sok egy ben sza po ro dás-bi o ló -
gu sok is, mert ren del kez nek az ilyen szak -
irá nyú vég zett ség gel. He ten te vizs gá lat alá

ve szik a nem meg ter mé ke nyí tett te he ne -
ket, er re ren del ke zé sük re áll az ult ra han -
gos vizs gá la ti esz köz. Sza po ro dá si in de -
xünk az or szá gos át lag fö lött van. A két el -
lés kö zöt ti idô a cég cso port ban át la gá ban
418 nap, a lak tá ci ós ter me lé sünk 10 ezer
li ter fö lött van. Az or szá gos át lag nak fe lel
meg a 2,2-2,3 lak tá ci ós mu ta tó, ezen a
té ren van ja ví ta ni va ló.

Ál lat or vo sa ink ké pe sek en dosz kó pos ol -
tó gyo mor át he lye zé ses mû té tek el vég zé sé -
re is, így a ha gyo má nyos mû té ti mód sze -
rek hez ké pest gyors ab ban vissza ál lít ha tók
a ter me lés be az így gyógy ke zelt ál la tok.

z Mi a ta kar má nyo zás fô irá nya, te -
kin tet tel ar ra, hogy gyen ge mi nô sé gû
ta la jon gaz dál kod nak? 
– Cég cso por tunk 18 ezer hek tá ron gaz -
dál ko dik. Az idei év csa pa dé kos idô já rá -
sa ki mon dot tan ked ve zô volt a ta kar -
mány nö vé nyek ter mesz té se szem pont já -
ból. A ta kar má nyo kat, ben ne a tö meg ta -
kar má nyo kat is, a cé gek sa ját ma guk
ter me lik meg. Zöld ta kar mányt nem ete -
tünk, egész éven át a mo no di é tás TMR
ké pe zi a ta kar má nyo zás alap ját. Két ta -
kar má nyo zá si cég, az UBM cég cso port
és a Vi ta fort Zrt. se gí ti a re cep tú rák el ké -
szí té sét, il let ve biz to sít ják a kü lön bö zô
ta kar mány-ki e gé szí tô ket, pre mi xe ket.
Mind egyik gaz da ság nak van kü lön mag -
tá ra, ta kar mány ke ve rô je.

A ta kar má nyo zás sal fog lal ko zó cé gek
kö zül há rom tól vagy négy tôl aján la tot ké -
rünk, majd több for du lós ten de rez te tés
után dön tünk a meg bí zás ról. Ren del ke -
zünk 2 db NIR tí pu sú komp lett ta kar -
mány vizs gá ló esz köz zel, mellyel az alap -
ta kar má nyok és a TMR bel tar tal mát is

Istálló
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meg tud juk vizs gál ni az adott
he lyen, és meg tud juk áll apí -
ta ni a fe hér je, a szá raz anyag
és a ke mé nyí tô ADF és NDF
össze té te lét is. A ta kar má -
nyo zás hoz Farm Ma na ger
prog ra mot hasz nál juk, a re -
cep tú ra elô írá sa alap ján a
ta kar mány-re cep tet az RMH
ön já ró ete tô ko csik ba tölt jük
fel. A ta kar má nyo zás ban, lé -
vén hogy gyen ge mi nô sé gû
ta laj jal ren del ke zünk (18-20
arany ko ro nás föl dek), meg -
vál toz tat tuk a ter mesz ten dô
tö meg ta kar má nyok össze té te lét. Elô tér -
be ke rült a ko ra ta vasszal be ta ka rí tan dó
nö vé nyek ter mesz té se, így a rozs, az
olasz per je és a tri ti ká lé elô ál lí tá sa. Be ta -
ka rí tá suk után má jus ban még tu dunk
ku ko ri cát vet ni. Elô sze re tet tel al kal maz -
zuk a bú zás bük könyt és a bú zás bor sót.
Ezt a szá ra zon ál ló és kis ter me lé sû te -
he nek nek, va la mint az üszôk nek ad juk,
hogy ke ve sebb ku ko ri ca szi lázs ra le gyen
szük ség. A gyen ge mi nô sé gû ka vi csos
ta la jo kon a ku ko ri ca ter mesz té se na gyon
idô já rás-füg gô, az át la gos idô já rás mel -
lett 20-22 ton na ter mést ad nak. Lu cer -
nát nagy te rü le ten ter mesz tünk, be lô le
sze názst és szé nát ké szí tünk. Ren del ke -
zé sünk re áll még nem túl nagy menny -
iség ben fû szé na is. A na pi ve gyes sze -
názs ta kar mány át la go san 15 kg, ez 4-5
kg rozs ból vagy olasz per jé bôl és 8-10 kg
lu cer ná ból te vô dik össze. Az utób bi két
év ben a jobb mi nô sé gû föl de ken fel tá rás
nél kü li szó ját ter me lünk. A sa ját ter me lé -
sû szó ja mel lé hasz ná lunk még ext ra hált
nap ra for gót és rep ce da rát, és va la -
mennyi fel tárt szó ját is. A fel tá rás nél kü -
li szó já ból a ma gas zsír tar tal ma mi att
na pi 0,7-1,1 kg-nál nem le het na gyobb
mennyi sé get etet ni, mi vel tej zsír-dep -
resszi ót okoz hat, vagy is le csök ken het a
tej zsír tar tal ma. Már pe dig az ex port ra ke -
rü lô tej nél el vá rás a 3,6-3,7%-os tej zsír -
tar ta lom fo lya ma tos fenn tar tá sa.

An nak el len ére, hogy te rü le tün kön
nagy mér té kû a ki tett sé günk az idô já rá si
kö rül mé nyek nek, 2014-ben a leg ma ga -
sabb ke mé nyí tô-tar tal mú ku ko ri ca szi lázs
itt, Sár vá ron ké szült. A ta va lyi si ló ku ko ri -
ca mi nô sí té sen is két min tánk sze re pelt
a leg jobb hét kö zött. Nem rég egy, az
UBM cég cso port nál tar tott ta nács ko zá -
son az ame ri kai ta ná csa dó a Sár vá ron
ké szült ku ko ri ca szi lázst mu tat ta be,
mert ab ban 6-8 %-kal ma ga sabb volt az
emészt he tô rost tar ta lom, mint az ame ri -
kai át lag.

Na gyon oda fi gye lünk ar ra, hogy a si ló -
ku ko ri ca be ta ka rí tá sa kor jók le gye nek a
rop pan tá sos ér té kek. Ta kar mány-ki e gé -
szí tés ként a fe jôs ál lo mány ré szé re fo lyé -
kony cuk rot és a ta kar má nyo zást vég zô
cé gek ál tal for gal ma zott ki e gé szí tô ket,
szá ra zon ál ló és elô ké szí tô kon cent rá tu -
mo kat hasz nál juk.

z Tar tás tech no ló gia te rü le tén mi lyen
szem pon tok ér vé nye sül nek? 
– Ná lunk 2010-zel kez dô dött el a hosszú
táv ra szó ló komp lex szak mai egy sé gek lét -
re ho zá sa. Min den te le pen me gé pí tet tük
az új is tál ló kat, ame lyek 11 mé ter ma ga -
sak, ge rincs zel lô zés sel és két ol dalt ál lít -
ha tó füg göny fa lak kal, pá rá sí tó be ren de zé -
sek kel, nagy tel je sít mé nyû ven ti lá to rok kal
van nak fel sze rel ve. Épí tés kor ügyel tünk
ar ra, hogy az ural ko dó szél irány ra me rô le -
ges el he lyez ke dé sük le gyen. A nyá ri me le -
get is el vi sel he tô vé te szik ezek a be ren de -
zé sek. A me leg idô já rás mi att a tej ter me -
lés mind össze 1,5-2 li ter rel csök kent.
Az uni ós pá lyá za tok el sô sor ban a trá gya -
tech no ló gi ai fej lesz té sek re vo nat koz tak.
En nek meg fe le lô en mi a hígt rá gyás, pi he -
nô bo xos fej lesz tést vá lasz tot tuk. A tech no -
ló gia ered mé nye ként hígt rá gya és szi lárd
hal ma zál la po tú trá gya ke let ke zik. Eze ket a
ta la jok ra ki jut tat va ala po zó dik meg a tö -
meg ta kar mány ter mesz té sünk, a trá gyá -
zott föl dek re mût rá gyát nem hasz ná lunk.
A hígt rá gya nit ro gén tar tal mát rész ben in -
jek tá ló gé pek kel, rész ben lo cso lás utá ni
azon na li szán tás sal hasz no sít juk. Ez a ma -
gya rá za ta an nak, hogy a rossz ter mô ké -
pes sé gû ta la jo kon is jó ter mé sát la got tu -
dunk el ér ni az ôszi ve té sû nö vé nyek nél.

A pi he nô bo xok ban a Kra i burg cég ál tal
gyár tott Wing f lex gu mi mat ra cot hasz ná -
lunk, mely na gyon pu ha, egy víz ágy hoz
ha son ló ké nyel mi kom for tot biz to sít, ezt
igen ked ve lik a te he nek. A mat ra cok ra
szal ma da rá lé kot vagy fû rész port szó -
runk, és alom fer tôt le ní tôt hasz ná lunk,

hogy szá raz és tisz ta le gyen, a tôgy ne
fer tô zôd jön, és meg elôz zük a csánk-be -
ma ró dá so kat, be da ga dá so kat. 

Te le pe in ken egy ki vé te lé vel egy sé ge sen
kül sô fe jôs De La val 50-es kör for gós fe jô ál -
lás van te le pít ve a fe jô há zak ba, ame lyek -
kel na pon ta há rom al ka lom mal fej jük a 30
li ter fel et ti tej ho za mú te he ne ket, a 30 li ter
alat ti te he ne ket pe dig két al ka lom mal.
Órán ként 200 te he net tu dunk le fej ni. Egy -
sé ge sek a te le pi rá nyí tó szoft ve rek is, a fe -
jô ház hoz kap cso ló dó an min den hol ALP RO
te le pi rá nyí tá si rend szer van. A ter me lés re
vo nat ko zó adat szol gál ta tás is egy sé ge sí -
tett, így a te lep ve ze tôk nek is rá lá tá suk van
a má sik te lep ada ta i ra.

z Em lí tet te már, hogy ko moly gon dot
oko zott a le u kó zis el le ni küz de lem.
Ezen túl me nô en, mi jel lem zô az ál lat -
egész ség ügyi hely ze tük re?
– Ná lunk is elô for dul a tôgy gyul la dás, küz -
dünk a pro to té ká val is az egyik te le pün -
kön, és je len van az au re us ví ru sok ál tal
oko zott fer tô zés is. A fer tô zött ál la tok szá -
ma nem je len tôs, azok fo ko za to san se lej -
te zés re ke rül nek. Eze ket a be teg sé ge ket
kül sô kör nye ze ti té nye zôk is okoz zák. Ke -
res sük a leg ha té ko nyabb vé de ke zé si mó -
do kat. Több fé le bim bó fü rösz tôt ki pró bál -
tunk már. Leg fon to sabb a tech no ló gi ai fe -
gye lem be tar tá sa, ami nek ered mé nye -
ként a szo ma ti kus sejt szám mennyi sé ge
nem lé pi túl a me gen ge dett ha tárt.

A csü lö ká po lást kül sô szak em be rek se -
gít sé gé vel vé gez tet jük el, hol land tí pu sú
kör mö lést al kal ma zunk, idô pont ja a láb ál -
la pot tól függ. A ki sebb be a vat ko zást
igény lô ese te ket ál ta lá ban hely ben, a te -
le pek vég zik el. A láb fü rösz tést a De La val
fe jô há zak ban au to ma ta láb fü rösz tô vég zi.
A sán ta ság ki a la ku lá sát több té nye zô,
úgy mint az idô já rás és a ta kar má nyo zás
nagy mér ték ben be fo lyá sol ja.

z Hogy bir kóz nak meg a nagy menny -
iség ben ter melt tej ér té ke sí té sé vel a
mos ta ni ala csony fel vá sár lá si árak
mel lett? 
– Éven te 42-43 mil lió li ter te jet ér té ke sí -
tünk. A cég cso port nál 10 éve a meg ter -
melt tej 40%-a fo lya ma to san ex port ra
megy. A tej töb bi ré szét a So le-Mi zo,
il let ve egy Mo son ma gya ró vá ron piz za
saj to kat ké szí tô cég vá sá rol ja meg.
A 10 éves ta pasz ta lat lé nye ge az, hogy
az ex port pi a ci ár ál ta lá ban ma ga sabb,
mint a bel föl di ér té ke sí té si ár. Itt fo lya -
ma to san vál toz nak az árak an nak függ -
vé nyé ben, ahogy azt a pi a ci ke res let-
kí ná lat ala kít ja.

Wing flex matrac
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Az ex port sa já tos sá ga az, hogy ami kor a
tej pi a con hi ány van, ak kor nincs prob lé -
ma a tej át vé te lé vel, vi szont ami kor a tej -
bôl több let van a pi a con, ak kor min den fé -
le aka dá lyo kat gör dí te nek a fel vá sár lók
fe lénk. A leg több te jet Hor vát or szág ban,
Olasz or szág ban és Szlo vé ni á ban ér té ke -
sít jük. Ko ráb ban Ljubl ja ná ba szál lí tot tunk
nagy mennyi sé get, de mi u tán a fran cia
mul ti cég, a Lac ta lis meg vet te az üze met,
mi kegy vesz tet tek let tünk.

Azért lép tünk be a Lu kács Lász ló ne vé vel
fém jel zett Ma gyar Tej Ter me lôi Szer ve zet
Kft.-be, mert az ex port pi ac egy sor bi zony -
ta lan ság gal jár, bár mi kor vissza mond hat ják
a ren de lést. Er re az eset re is szá mít va sze -
ret nénk ma gun kat be biz to sí ta ni, hogy ne
le gyen ér té ke sí té si prob lé mánk. Bí zunk
ben ne, hogy a nagy mennyi sé gû te jér té ke -
sí té si le he tô ség gel jó po zí ci ó kat tud majd
ki har col ni a tej ter me lôk nek. Re mény ked -
he tünk ab ban, hogy ki sebb lesz a ki szol gál -
ta tott sá gunk, és elô nyö sebb áron tud juk
ér té ke sí te ni a te jet a fel dol go zók nak. Biz -
tos va gyok ben ne, hogy ez egy jó kez de mé -
nye zés, és hogy csak egy na gyon rö gös út
ele jén já runk.

z Mi jel lem zô a mun ka erô-hely ze tük -
re? Auszt ria kö zel sé ge mi att nincs hi -
ány mun ka e rô ben? 
– A mi fel ada tunk az, hogy a ránk bí zott
650 mun ka vál la ló nak és csa lád já nak a
meg él he té se biz to sít va le gyen. Ná lunk a
gaz da ság ban sok olyan mun ka vál la ló
dol go zik, aki év ti ze dek óta vég zi itt a
mun ká ját, más te vé keny ség hez nem ért,
kép te len len ne az ipa ri ter me lés ben el -
he lyez ked ni. Po li ti ká tól füg get le nül ne -
künk az zal kell fog lal koz ni, hogy a cé -
günk nye re sé ges le gyen. A jö ve de lem bôl
a mun ka le he tô ség ja ví tá sá ra és a fej -
lesz té sek re kell mi nél töb bet for dí ta ni.

A te lep ve ze tôk nagy ta pasz ta lat tal ren -
del kez nek, szak ma i lag össze szo kot tak.
A mû szak ve ze tôk te kin te té ben, mi vel fi a -
tal szak em be rek rôl is szó van, na gyobb a
fluk tu á ció. A tér ség ben a cég cso port
szak em be rei nagy szak mai presz -
tízs nek ör ven de nek, ezért igye -
kez nek ôket na gyobb fi ze tés sel,
akár az it te ni fi ze tés kö zel dup lá -
já val is el csá bí ta ni a tej ter me lô
gaz da sá gok ba. A kö zel múlt ban
az ál ta lunk ki kép zett 11 mû szak -
ve ze tô bôl 7 már más gaz da ság -
ban, ko moly be osz tás ban, ál ta -
lá ban te lep ve ze tô ként dol go zik.
A szak mai kap cso lat kö zöt tünk
meg ma radt, és ha kell, szí ve sen
se gí tünk egy más nak.

A be ta ní tott mun kát vég zôk, akik a fe -
jést vég zik, nagy részt fér fi ak. Ha son ló ke -
re se ti le he tô sé get pró bá lunk biz to sí ta ni
szá muk ra, mint amennyi a szom szé dos
ipa ri park ban dol go zó be ta ní tott mun ká -
sok bé re. En nek el len ére ne héz jó mun ka -
erôt ta lál ni, fô leg mi kor sze zo ná lis mun ka -
vég zés re van le he tô ség a szom szé dos
Auszt ri á ban. A tej ter me lés te rü le tén ke vés
fi a tal dol go zik, nem von zó ez a szak ma.
Ha nem lesz vál to zás ezen a te rü le ten, és
nyug díj ba vo nul a mos ta ni ge ne rá ció, ki
fog majd dol goz ni a te he né sze tek ben?

z Ho gyan to vább? Mi lyen fej lesz té si
el kép ze lé sek van nak a jö vô re néz ve? 
– En nek a vál ság nak a ta nul sá ga a ter -
me lôk re néz ve az, hogy meg kell ta nul ni
a leg ha té ko nyab ban elô ál lí ta ni a leg jobb
mi nô sé gû te jet és azt a leg jobb áron el -
ad ni. Ha jól vé gez zük a dol gun kat, ak kor
olyan ön költ ség gel le het és kell te jet ter -
mel ni, amely az egyéb ter me lé si tá mo -
ga tá sok kal az idei na gyon ala csony fel vá -
sár lá si át la gár mel lett is leg alább „null -
szal dós” lesz. 

Az ipar sze rû ter me lés ben – már pe dig a
tech no ló gia eb be az irány ba megy – az
kell le gyen a fô szem pont, hogy a prob -

lé mák elem zé se után ame lyik te hén to -
vább ra sem ter mel, az zal nem ér de mes
fog lal koz ni, azt se lej tez ni kell.

A fej lesz té sek te kin te té ben a tech no ló -
gia idô sza ka fog kö vet kez ni. A ta kar má nyo -
zás te rén ki kell hasz nál ni azo kat az in no -
va tív le he tô sé ge ket, ame lyek kis be fek te -
tés sel nagy mér vû be vé tel nö ve ke dést
ered mé nyez nek. Ezen azt ér tem, hogy
újabb tö meg ta kar má nyok ter mesz tés be
vé te le is szó ba jö het. A ta kar mány elô ál lí -
tá sá nak költ sé gét csök ken te ni kell úgy,
hogy a ve tô mag-for gal ma zók ál tal ja va solt
faj ták kal kí sér le te zünk, meg néz zük azok
táp anyag ér té két, emészt he tô sé gét, ke mé -
nyí tô tar tal mát, ter més ho za mát, és az
össze ha son lí tás ban leg jobb ered ményt fel -
mu ta tó faj tát hasz nál juk. A be ta ka rí tást a
ta kar mány nö vény op ti má lis táp anyag-tar -
tal má nak ide jé re össz pon to sít juk, úgy szer -
vez zük meg a mun kát, hogy a be ta ka rí tás
a le he tô leg rö vi debb idô alatt meg tör tén -
jen. Fi gye lem mel kí sér jük a ve tô mag-for -
gal ma zók újabb faj ták ra vo nat ko zó aján lá -
sa it, és sa ját kí sér le ti par cel lá ink ban ki pró -
bál juk azo kat, így nö vel ve an nak az esé -
lyét, hogy a leg jobb faj tát hasz nál va tud juk
csök ken te ni a ta kar má nyo zás költ sé gét.

El kell ér ni a tech no ló gi ai fe gye lem
ma xi má lis be tar tá sát. Amit pél dá ul a ta -
kar má nyo zá sért fe le lôs szak em ber be ál lít,
az va ló ban va ló sul jon meg. Ezt úgy le het
el ér ni, hogy fo lya ma to san el len ôriz ni kell a
mun ka vég zés min den fá zi sát. En nek a
szak má nak az a jel leg ze tes sé ge, hogy
min dig a hi bát ke res sük. Még ak kor is,
ami kor jól men nek a dol gok. Azt szok tam
mon da ni, hogy ak kor kell iga zán ke mé -
nyen dol goz ni, ami kor min den jól megy,
hogy meg elôz zük a vissza esést.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

A DeLaval fejôház

Ezüstkannás díjak
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cé get 2008 óta a negy ven hat
éves hol land Gerb rant Red mer
de Bo er ve ze ti, aki 1996-tól él

Ma gyar or szá gon. 1996-tól 2000-ig a
Haj dú tej-nél lo gisz ti kai és ke res ke del mi
ve ze tôi po zí ci ó ban dol go zott. 2001 és
2007 kö zött a Fri es land Cam pi na Ro má -
ni át irá nyí tot ta. A ma gya rul is ki vá ló an
be szé lô Gerb rant a cég szék he lyén, Sze -
ge den fo ga dott ben nün ket és kész sé ge -
sen vá la szolt kér dé se ink re.

z El sô ként ar ra vol tunk kí ván csi ak,
ho gyan lett a tej fel dol go zás sal fog -
lal ko zó So le-Mi zo Zrt. ve ze tô je?
Annyit tu dunk, hogy Hol lan di á ból ér -
ke zett, ott föld raj zot és a köz gaz da -
ság tant ta nult.
– A tej fel dol go zás sal va ló kap cso la tom
nem tu da tos el ha tá ro zás ered mé nye ként
ala kult ki. A vé let len úgy hoz ta, hogy az
egye te mi ta nul má nya im után, be kap cso -
lód hat tam egy ma na ger kép zé si prog ram -
ba, a hol land Nut ri cia tej ipa ri vál la lat hoz.
El sô perc tôl imád tam a tej ipart. A tej -
ág azat egy iz gal mas te rü let. Na gyon tisz -
te lem a tej ter me lô gaz dá kat, mert so kat

A hazai tejpiac meghatározó 
szereplôjénél a Sole-Mizo Zrt.-nél jártunk

A dol goz nak és ki vá ló an tud ják a ha gyo má -
nyok ôr zé sét ötvözni a mo dern tech no ló gi -
á val. Szim pa ti kus ne kem a tej fel dol go zás
kü lön bö zô szint jén dol go zó szak em be rek
fel ké szült sé ge és stí lu sa. A tej ipar nem
egy sznob vi lág, nap, mint nap ke mény
mun ká val kéz zel fog ha tó ter mé ket és hoz -
zá a dott ér té ket te rem tünk. 

z Im már nyolc éve, (2008. feb ru ár)
hogy ve ze tô je lett a So le-Mi zo -nak.
Hogy em lék szik vissza er re az idô -
szak ra? 
– Ro má ni á ban, Er dély ben dol goz tam
ami kor a So le-Mi zo Zrt. tu laj do no sa
meg ke re sett en gem az zal a fel adat tal,
hogy egy vesz te sé ges vál la la tot kell talp -
ra ál lí ta ni. Örül tem az új le he tô ség nek,
mert sze re tem a nagy ki hí vá so kat és ka -
land vá gyó va gyok, ezért el fo gad tam a
fel ké rést. 

z A So le- Mi zo Zrt. szék he lyén, Sze -
ge den van a leg na gyobb ka pa ci tá sú
fel dol go zó ü ze mük. Hol tör té nik még
tej fel dol go zás? Az egyes üze mek ben
mi lyen ter mé kek ké szül nek? 
– Az alap anyag fel dol go zá sa szi go rú mi -
nô ség el len ôr zé si rend szer és ma gas
tech no ló gi ai szín vo nal mel lett négy üze -
münk ben tör té nik. Sze ge den gyárt juk a
Mi zo ter mé kek túl nyo mó több sé gét, a
friss (ESL) és az UHT te jet, íze sí tett te je -
ket, tej fö lö ket, jog hur to kat, ke fi re ket,
gyü mölcs jog hur to kat és túrót. Itt készül
a Mi zo ka kaó és a Mi zo Bo ci tu bu sos sajt
is. Sze ge di üze münk töb bek kö zött a
Tet ra Pak mo dern töl tô gé pe i vel van fel -
sze rel ve. 

Bács bo ko don éven te több ezer ton na
trap pis ta, go u da és eda mi sajt ké szül a
ha zai és kül föl di pi a cok ra. A min den ki ál -
tal jól is mert Mi zo (hat he tes ér le lé sû)

Trap pis ta, Ani kó sajt, a Mi zo Zor ba krém -
fe hér sajt és a Mi zo Bo ci kör cik ke lyes sajt
is eb bôl az üzem bôl ke rül ki.

Mar ca li üze münk ben a Tú ró Ru dit
gyárt juk. 

A csor nai üzem ben gyárt juk a va ja kat,
vaj kré me ket, cuk ro zott sû rí tett te jet, tej -
po ro kat és spe ci á lis saj to kat ex port pi a -
cok ra, töb bek kö zött a Kö zel-Ke let re. Itt
ké szül az MPC, vagy is a tej fe hér je kon -
cent rá tum, mely a gyógy szer ipar mel lett
spe ci á lis táp lál ko zá si igé nye ket ki elé gí-
tô tej ter mé kek nek fon tos alap anya ga.
Az MPC-t az egész vi lá gon ér té ke sít jük.

z Éven te mi lyen mennyi sé gû te jet
dol goz nak fel? 
– A ta va lyi év ben 270 mil lió li ter te jet dol -
goz tunk fel, az idén már több mint 330
mil lió li ter nél tar tunk. Jó do log az, hogy az
alap anyag nak egy ré szét, mint egy 8%-át
a Bo na farm cég cso port hoz tar to zó tej ter -
me lô gaz da ság ban a Bóly Zrt.-nél ter mel -
jük meg. Az it te ni te le pen több mint 2500
te je lô szar vas mar hánk van, ez Eu ró pa
egyik leg na gyobb te je lô szar vas mar ha  te -
le pe. Ar ra tö rek szünk, hogy fo lya ma to san
nö vel jük a fel dol go zott tej mennyi sé gét,
me lyet alap ve tô en a Mi zo már ka erô sö dé -
se a ha zai pi a con és az ex port pi a cok bô -
ví té se tesz le he tô vé. 

Gerbrant Redmer de Boer

A Tisza és a Maros partján fekvô Szegeden a Dél-Alföld 
legnagyobb városában jártunk. Egyetemi városként és 
fontos kulturális központként ismert, és az ország egyik
élelmiszeripari központja is. Itt mûködik a magyar 
tulajdonban lévô Sole-Mizo Zrt. tejfeldolgozó vállalat, 
mely a Bonafarm csoport tagja. A cég 2006-ban a So le 
Hun gá ria Rt. és az Új Mi zo Rt. egye sü lé sé vel jött lét re. 
Az or szág pi ac ve ze tô tej ipa ri vál la la tá vá vált, mely egy ben
Kö zép-Eu ró pa egyik leg na gyobb te jü ze mé nek szá mít.

A Mizo foltos tehén, mely több
rendezvény népszerû szereplôje
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z Köz is mert az, hogy sok fé le ter mé -
ket gyár ta nak. Eze ket a ter mé ke ket
mi lyen már ka ne ve ken hoz zák for ga -
lom ba? 
– Tár sa sá gunk a négy üzem mû köd te té -
sé vel na pi szin ten nyúj ta ni tud ja azt a
szé les ter méks ká lát – több mint ki lenc -
száz ter mék – mellyel az egy re nö vek vô
pi a ci igé nye ket ki tud ja elé gí te ni. Az üze -
mek ter me lé si ka pa ci tá sa és tech no ló-

gi ai szín vo na la meg fe lel a leg szi go rúbb
EU-szab vá nyok nak. Jól szer ve zett diszt ri -
bú ci ós há ló za tunk nak és ha té kony ke -
res ke del mi kap cso la ta ink nak kö szön he -
tô en ter mé ke ink az egész or szág te rü le -
tén kap ha tók. A bel föl di ér té ke sí tés re
szánt ter mé ke in ket Mi zo, Far mer, Gaz da
és Ha zai már ka ne ve ken for gal maz zuk. 

A Mi zo már ka mo dern és di na mi kus,
a Mi zo brand alatt ta lál juk többek között a

tejeket,  az íze sí tett ita lo kat, pl. a Mi zo ka -
ka ót és lak tóz men tes ter mé ke ket, me lyek -
ben pi ac ve ze tôk va gyunk. A Mi zo Bo ci ter -
mék csa lá dunk a gyer me kek egyik ked venc
már ká ja. Ide tar to zik még a bio, és az Up -
da te ter mék cso port, me lyet a Nor bi Up da -
te Zrt.-vel va ló együtt mû kö dés ke re te in
be lül Mi zo Up da te már ka név alatt ke rül tek
ki fej lesz tés re az egész ség tu da tos fo gyasz -
tó ink szá má ra. 

Az elô zô év ben új már ká val, a Gaz da
pré mi um már ká val bô ví tet tük ter mék -
vá lasz té kun kat. Eh hez a ter mék csa lád -
hoz alap ve tô tej ter mé kek, ré te ges gyü -
mölcs jog hur tok és íze sí tett vaj kré mek
tar toz nak. A gyü mölcs jog hur tok és a
vaj kré mek jel leg ze tes sé ge, hogy ha gyo -
má nyos ízû ek, és ki zá ró lag ter mé sze -
tes, E-men tes alap anya gok ból ké szül -
nek. Har ci már ka jel le gû a Far mer és
Hazai brand, melyek kínálatában ked-
vezô árú, elsôsorban alapvetô tejtermé-
ket kínálunk. 

A ter mé kek ex port ja te rü le tén mi lyen
ered mé nye ik van nak? Hogy ala kult
az ár be vé te lük? 
– Na gyon fon tos szá munk ra a ki vi tel nö -
ve lé se, mi vel itt hon a ki csi nek szá mí tó
pi a con nagy a ver seny, túl sok a fel dol go -
zó, és min den ki ugya nan nak a 10 mil lió Â

Szegeden készülnek a több, mint egy évtizedes múltra visszatekintô
Flört réteges joghurok

Mizo tejek Tetra pak Goldeck tipusú csomagolásban A piacvezetô Mizo kakaó



ri á ban az UHT és ESL tej te kin te té ben,
va la mint az íze sí tett ita lok ese té ben pi -
ac ve ze tôk va gyunk. Az ár be vé tel má sik
fe lét nagy já ból azo nos arány ban a sajt,
túró és sa va nyí tott ter mé ke ink (tej föl,
jog hur tok) ér té ke sí té se ad ja. 

z A So le-Mi zo nál hány em ber nek tud -
nak mun kát biz to sí ta ni? 
– Tej ipa ri tár sa sá gunk nál több, mint
1000 fôt fog lal koz ta tunk. Egy re na gyobb
arány ban a kép zett, ma gas ab ban kva li fi -
kált mun ka erô re van szük ség.

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ket
ter vez nek a cég nél? 
– Az utób bi évek ben a be ru há zá sok nagy -
ság rend je egy és ket tô Mrd fo rint kö zött
volt. A kö vet ke zô év re há rom Mrd-os be ru -
há zást, fej lesz tést ter ve zünk. Sze ret nénk
fej lesz te ni a fel dol go zó ka pa ci tá sun kat,
hogy al kal mas sá vál junk na pi 1,3 mil lió
li ter tej fel dol go zá sá ra. 

z Hogy íté li meg a tej ter me lé si vál -
ság ként em le ge tett mos ta ni hely-
ze tet?
– Észak-Eu ró pá ban túl ter me lés ke let ke -
zett az el sô fé lév ben, a tej fel es leg a spot
pi a con az árak nagy mér té kû csök ke né -
sé hez ve ze tett és vit te ma gá val a le szer -
zô dött te jek nek az árát is. Mi a be szál lí -
tó ink kal hosszú táv ra, ál ta lá ban mi ni -
mum egy éves idô tar tam ra kö tünk szer -
zô dést, amely ben több elem alap ján áll a-
pít juk meg a ha vi ára kat. A le szer zô dött
te jünk ára las san kö ve ti a pi a ci tren dek
föl fe le és le fe le tör té nô moz gá sa it.
Az erô sen hek ti kus spo tár vál to zá sok el -
tor zít ják a pi a cot, mert az ilyen rö vid idô
alatt tör té nô ár moz gá so kat a fel dol go zó -
i par ne he zen tud ja le kö vet ni. Rá adá sul
az árak rö vid idôn be lü li ki len gé se nem
te szi ter vez he tô vé a gaz dál ko dást a tej -
ter me lô és a tej fel dol go zó szá má ra sem.
A pi ac két leg fon to sabb sze rep lô je a ter -
me lôk és fel dol go zók egy más ra van nak
utal va és nem tud nak egy más nél kül lé -

tez ni. Re mé lem a tej fel es leg meg -
szûnt Észak-Eu ró pá ban és a te já rak
erô sen, sta bi lan fog nak emel ked ni
a kö vet ke zô évek ben.

z Az in ter jú ké szí té se után le he tô -
sé günk adó dott az üzem meg te kin -
té sé re, ahol mû kö dés köz ben lát -
hat tuk a leg kor sze rûbb tej ipa ri
tech no ló gi át és be ren de zé se ket.

2 DR. LEND VAY BÉ LA
2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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em ber nek akar tej ter mé ket el ad ni. Er re
a fel is me rés re ala poz va lét re hoz tuk le -
ány vál la la ta in kat, Ro má ni á ban és Szer -
bi á ban. Je len tô sen nö vel tük ki vi te lün ket
Ro má ni á ba és a bal ká ni or szá gok ba,
Bul gá ri á ba, Szer bi á ba, Hor vát or szág ba. 

A Kö zel-Ke let re a kask ha val és krémfe-
hér tí pu sú saj tok ki vi te lét tud tuk nö -
vel ni. 

Egy re na gyobb mennyi sé get adunk
el a tej fe hér je kon cent rá tum ból, mert
a vi lág pi a con folyamatosan nô a ke -
res let.

Az export piac mellett növekedni
tudtunk a hazai piacon is. 

A nö vek vô ér té ke sí té si mu ta tók -
nak meg fe le lô en éves ár be vé te lünk
is fo lya ma to san nö vek szik. Ez elôtt
öt év vel az ár be vé te lünk 35 Mrd
volt, mely 2015-re már el ér te az

52 mrd. fo rin tot, mely nek egy har ma dát
az ex port for ga lom te szi ki. Ha a ter mék -
össze té tel alap ján vizs gál juk a be vé tel
me gosz lá sát, ak kor ki de rül, hogy az ár -
be vé te lünk nek mint egy fe le a fo lya dék tej
(UHT tej, ESL tej, íze sí tett te jek) ér té ke -
sí té sé bôl szár ma zik. A pré mi um ka te gó -

A 2015-ben átadott új raktárépület

Poharas termékek a szegedi üzemben
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a a gaszt ro nó mi ai tren de ket
meg néz zük, év rôl év re lát juk,
hogy a he lyi ter mé kek trend je

min dig az él vo nal ban van. Ha a tu ris ták
el lá to gat nak egy ré gi ó ba, sze re tik meg -
kós tol ni az on nan szár ma zó éte le ket, ita -
lo kat. Tes sék mon da ni, ez a sajt he lyi?

z Ma gyar or szá gon je len leg egy mód ja
van az „ere de ti ma gyar” ter mé kek vé del -
mé nek: a Hun ga ri kum mi nô sí tés. A
2012. évi XXX. tör vény sze rint a „hun ga -
ri kum: gyûj tô fo ga lom, amely egy sé ges
osz tá lyo zá si, be so ro lá si és nyil ván tar tá si
rend szer ben olyan meg kü lön böz te tés re,
ki eme lés re mél tó ér té ket je löl, amely a
ma gyar ság ra jel lem zô tu laj don sá gá val,
egye di sé gé vel, kü lön le ges sé gé vel és mi -
nô sé gé vel a ma gyar ság csúcs tel je sít mé -
nye”. Ed dig egyet len ma gyar sajt fé lét, a
go mo lyát ja va sol ták fel vé tel re a Hun ga ri -
kum ér ték tár ba. 

z A Ha gyo má nyok Ízek Ré gi ók gyûj te -
mény ben szá mos ma gyar tej ter mék és
sajt so ra ko zik: Son ka sajt, Kecs kek rém -
sajt, Lágy kecs ke sajt, Pa re nyi ca sajt, Go -
mo lya, Kö mé nyes sajt, Szek szár di cse -
me ge sajt, Derby ken he tô- zsí ros öm lesz -
tett sajt, Gö cse ji cse me ge sajt, Laj ta sajt,
Mo son me gyei cse me ge sajt, Óvá ri sajt,
Ôr sé gi kecs ke sajt, Pál pusz tai sajt, Tea -
sajt, Na túr kecs ke sajt, Pa lóc go mo lya,
Nagy ré dei kecs ke sajt.

A Trappistát csak kölcsönkaptuk!
Miért nincs magyar eredetvédett sajtunk? És mit tehetünk érte, hogy legyen?

H z A föld raj zi ere det és a tra di ci o ná lis, mi -
nô sé gi ter mé kek vé del mé re 3 is mert
meg je lö lést al kal maz nak az Eu ró pai
Uni ó ban.

z A PDO (Pro tec ted De sig na ti on of Ori -

gin) jel zés ma gya rul azt je len ti: vé dett
ere det meg je lö lés. Olyan ter mé ket mi nô -
sí te nek er re, amely egy adott táj ról, ré gi -
ó ból vagy or szág ból szár ma zik; mi nô sé -
gét és jel lem zô it je len tô sen vagy ki zá ró -
la go san a föld raj zi kör nye zet ha tá roz za
meg, be le ért ve az em be ri és ter mé sze ti
té nye zô ket. A gyár tás (az alap anya gé tól
kezd ve) és elô ké szí tés az adott he lyen
tör té nik.

z A PGI (Pro tec ted Ge og rap hi cal In di ca -

ti on) jel zés ma gya rul: vé dett föld raj zi je -
lö lés. Ezt a jel zést kap ják mind azon ter -
mé kek, ame lyek egy adott táj ról, ré gi ó -
ból vagy or szág ból szár maz nak; az adott
föld raj zi hely re jel lem zô kü lön le ges mi nô -
sé gi vagy egyéb jel lem zôk kel ren del kez -
nek; gyár tá sa tel je sen vagy rész ben az
adott he lyen tör té nik. Ilyen sajt a hí res
Pa re nyi ca is, az uni ó ban a fel vi dé ki pa re -
nyi ca már a szlo vá kok vé dett sajt ja.

z A TSG (Tra di ti o nal Spe ci a li ti es Gu a ran -

te ed) je len té se: ha gyo má nyos jel leg ze -
tes sé gek ga ran ci á ja. Az elô zô két je lö lés -
sel szem ben nem föld raj zi, ha nem tra di -
ci o ná lis alap ja van egy ilyen ter mék mi -
nô sí té sé nek. Az az ha leg alább 30 éve,
ha gyo mány sze rû en ké szí te nek va la mit
úgy, hogy az el já rás és a vé ge red mény is
ha tá ro zot tan meg kü lön böz te ti a töb bi tôl,
ak kor kap hat ilyen meg je lö lést.

z Ed dig egyet len ma gyar sajt sem ka pott
PDO, PGI vagy TSG vé del met, egye dül a
Rö gös tú ró van ké re lem alatt.

z Sok kül föl di nem tud fel so rol ni egyet len
ma gyar saj tot sem, mi köz ben jól is mer
leg alább há rom olaszt, fran ci át, ill. leg -
alább egy an golt vagy né me tet, és ami
még szo mo rúbb, hogy sok hon fi tár sunk is
igen ke ve set tud a ma gyar saj tok ról. El ha -
nya gol tuk a ma gyar sajt kul tú rát. Eu ró pa-
szer te az ere det vé de lem se gí ti a sajt ké szí -
tô ket ab ban, hogy meg kü lön böz tes sék a
ma gu két a nagy üze mi saj tok tól, sajt sze rû
ké szít mé nyek tôl. Itt hon ez még gye rek ci -
pô ben jár, nincs ere det vé dett saj tunk, pe -
dig a saj tok irán ti von za lom egy re nö vek vô
ten den ci át mu tat. Saj nos még nincs je len
a nem zet kö zi sajt kul tú rá ban annyi ra a
ma gyar sajt, mint sok más eu ró pai or szá -
gé. A fran cia, a hol land vagy az olasz saj -
tok kal ver se nyez ni elég ne héz mû faj, vi -
szont Eu ró pa sajt tér ké pé rôl el tûn ni (nem -
zet kö zi szem pont ból) nem len ne sza bad!
Ha ve tünk egy pil lan tást a kö zép-eu ró pai
or szá gok PDO- vagy PGI-vé dett sajt ja i ra,
kb. 3-7 ilyen ter mé ket lá tunk or szá gon -
ként. Ha leg alább 5 ma gyar sajt meg kap -
ná ezt az el is me rést, az már na gyon jó
len ne. Ha a kép ze let be li sajt tér ké pet
meg néz zük, olyan ne vek kel ta lál koz ha -
tunk, mint az al föl di pa raszt sajt, a la dá nyi

sajt, a ba la to ni sajt, a gyo mai kecs ke sajt,

a hegy vi dé ki sajt, a gyû rû fûi sajt, a hor to -

bá gyi kecs ke sajt stb. A Ma gyar élel mi szer -
könyv „meg kü lön böz te tô mi nô sé gi je lö lés -
sel el lá tott kéz mû ves tej ter mé kek”-ként a
kö vet ke zô ket em lí ti: Juh go mo lya sajt,

Óvá ri sajt, Trap pis ta sajt, Mo son me gyei

cse me ge sajt, Pál pusz tai sajt, Laj ta sajt.

Ez ki in du lá si alap ja le het ne an nak, hogy
el in dul junk az iga zi hí res ma gyar saj tok
ke re sé sé re, de az egye di sé gü kön a gyár -

Hazánkban sajtforradalom van. A sajtkultúránkban és a
sajtvásárlási szokásainkban még nem mindenhol érezhetô 
az áttörés, de a lelkesedés, a tenni akarás mindenképpen
jellemzô ezen a téren. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy
„túrós” magyar nép, amely megszerette az érlelt sajtokat, 
és elkezdett sajátot készíteni, külföldi starterkultúrával. 
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tás tech no ló gia so rán saj nos csor ba esik,
mi vel a star ter kul tú ra, amellyel ké szül nek,
(egy két ki vé tel tôl el te kint ve) nem ma gyar.

z A kül föl di pél dák alap ján azt lát hat juk,
hogy a ré gi ó ra jel lem zô íz vi lá gú saj to kat
(tej ter mé ke ket) nyers tej bôl ké szí tik.

z Szá mos ku ta tás bi zo nyít ja, hogy a
pasz tô rö zés rész ben vagy tel je sen inak ti -
vál ja a tej ben lé vô ter mé sze tes bak té ri -
umf ló rát és li páz en zi me ket.

z A sajt ban lé vô ere de ti bak té ri um és en -
zim fló ra tud ja lét re hoz ni azo kat a kü lön -
le ges és egye di hí res saj to kat, ame lyek
egy ré gi ó hoz kö tôd nek. Az ilyen saj to kon
meg fi gyel het jük a PDO vagy PGI szár ma -
zá si véd jegy jel zé se ket. Az ér le lés so rán
szá mos bi o ké mi ai fo lya mat zaj lik, és en -
nek so rán ala kul ki az egyes faj ták ra jel -
lem zô íz és tex tú ra. A leg fon to sabb bi o -
ké mi ai fo lya ma tok, ame lyek az íz kép zô -
dé sét be fo lyá sol ják: a lak tóz áta la ku lá sa,
a zsír bon tás és a fe hér je bon tás.

z A fo lya ma to kat az ol tó a nyag ma ra dé -
ka, a sajt ter mé sze tes bak té ri um mik rof -
ló rá ja és en zim jei, va la mint a tej hez vagy
a sajt hoz adott bak té ri um kul tú rák és
azok en zim jei vált ják ki.

z Ma gyar or szá gon nem jel lem zô a nyers -
te jes sajt ké szí tés, és mi vel az ál lat tar tá si
mód sze re ink sem fel tét len olya nok,
ame lyek eh hez a meg fe le lô mi nô sé gû
alap anya got biz to sí ta ni tud nák, nem biz -
tos, hogy ezt az utat kell vá lasz ta nunk. 

z Ahogy a fen ti ek ben már utal tunk rá, je -
len leg Ma gyar or szá gon a sajt és egyéb
tej ter mé kek ké szí té se so rán a gyár tók
kül föld rôl vá sá rolt bak té ri um kul tú rá kat

hasz nál nak fel, így nem mond hat juk rá -
juk, hogy iga zán hû en kép vi sel nék a ma -
gyar gaszt ro nó mi át, a Kár pát-me den ce
jel leg ze tes sé ge it. 

z Nagy je len tô sé gû in no vá ció len ne, ha ki
tud nánk fej lesz te ni azt az el já rást, amely
egye di bak té ri um kul tú ra ki te nyész té sét és
ezál tal jel leg ze te sen ma gyar (kár pát-me -
den cei) saj tok elô ál lí tá sát ten né le he tô vé.
A KKA SE Sajt ké szí tôk Egye sü le té nek a ve -
ze té sé vel egy olyan szak mai kö zös sé get ter -
ve zünk lét re hoz ni, amely ezt a célt tû zi ki
ma ga elé. A cso port mun ká ja so rán olyan
Kár pát-me den cei ere de tû kör nye ze ti-, ál la ti
és élel mi szer ere de tû for rás ból tör té nô,
dön tô en tej sav bak té ri u mok – já ru lé ko san a
tej ter mé kek gyár tá sá nál fel té te lez he tô en
elô for du ló egyéb mik ro bák – izo lá lá sá val és
vizs gá la tá val kí ván fog lal koz ni, ame lyek nek
kö szön he tô lesz az itt ké szü lô saj tok és tej -
ter mé kek jel lem zô aro má ja, ill. egyéb tu laj -
don sá gai. Min dezt úgy kí ván juk el ér ni, hogy
ne csak az egye di ség, ha nem a pi a ci el fo -
ga dott ság is meg va ló sul jon, és vég re le gyen
ne künk is sa ját, jó hí rû, mi nô sé gi saj tunk.

z Ma gyar or szá got te hát még nem jel lem -
zi a sajt fo gyasz tás ha gyo má nyos kul tú rá -
ja. Igény gya kor ta még min dig csak az ol -
csó Trap pis tá ra és az öm lesz tett Med ve-
sajt ra mu tat ko zik. En nek oka le het, hogy
a kéz mû ves sajt mint he lyi ter mék nem
kap je len tôs mar ke ting tá mo ga tást, a fo -
gyasz tók nem is me rik a saj tok hasz nos tu -
laj don sá ga it. A fen ti ek sze rint ki fej lesz tett
ma gyar star ter kul tú rák kal ké szült, a ké -
sôb bi ek ben ere det vé dett ség alá ve he tô
tej ter mé kek re majd rá le het épí te ni a ma -
gyar tej ipa ri mar ke ting egyik fô üze ne tét.

z 10-15 éves ta nu lá si fo lya mat még biz -
to san elôt tünk áll, mi re nem zet kö zi si ke -

re ket érünk el a sajt- és tej ter mék pi a -
con. Az ok ta tás a ter me lô és a fo gyasz tó
szint jén is meg kell va ló sul jon! „Na gyon
fon tos, hogy a ter me lô pon to san tud ja, a
tej ben, a sajt ban mi mi ért és ho gyan tör -
té nik. Ha ezt meg ér ti és tud ja is kont rol -
lál ni, ak kor a sajt ké szí té si fo lya mat ban a
kü lön fé le faj ták kap csán pon to san oda
jut el, aho va akar” – tart ja Kiss Fe renc
sajt ké szí tô mes ter.

z Nem csak a ter me lô ket kell ta ní ta ni, ha -
nem a fo gyasz tó kat is – vall ja He ge dûs
Im re, az Etye ki Saj tút-ál lo más tu laj do no -
sa, aki ahol csak te he ti (sa ját sajt mû he -
lyé ben, fesz ti vá lo kon, szak mai ren dez vé -
nye ken stb.), sajt ké szí tés re ta nít min den -
kit, aki nyi tott er re. Idéz ve ôt: „Meg kell ta -
ní ta ni a ma gyar em be re ket ar ra, hogy a
sajt tej bôl ké szül, mert az el múlt év ti ze -
dek ben ezt el fe lej tet tük. Ezért for dul hat
elô az, hogy a bol tok pol ca i ról nem a ma -
gyar ter mé ket vá laszt ják. Ezen vál toz tat ni
kell, de eh hez sok erô fe szí tést kell még
ten ni. Ren ge teg év ke mény mun ká ja, sok
vá sá ri sze rep lés kel lett ah hoz is, hogy ma
lé tez ze nek tu da tos sajt vá sár lók is, akik az
ár/ér ték arányt he lye sen fel be csül ve haj -
lan dók más fél sze res áron meg ven ni a
„ha gyo má nyos” saj to kat az ipa ri he lyett”.
Ôt kö vet ve egy re több sajt ké szí tô ve szi a
fá rad sá got, és mu tat ja be a sajt ké szí tést,
vaj köp ülést. Ezek nek a be mu ta tók nak óri -
á si si ke re van, ami bi zo nyít ja, hogy az em -
be rek nyi tot tak a ma gyar tej ter mé kek re.

z To váb bi ág aza ti prob lé ma, hogy hi ány -
zik a szak ipa ri a mes ter kép zés, a ma gas
szín vo na lú tej ter mék-elô ál lí tás ha zai ok -
ta tá si bá zi sa. Ezt je len leg a KKA SE úgy
igyek szik or vo sol ni, hogy kül föl di sajt ké -
szí tô ket hív meg, akik ha zai sajt ké szí tô -
ket ok tat nak. Az Egye sü let ezen túl me -
nô en kül föl di ta nul má nyu ta kat is szer vez
a tag jai szá má ra. A fen ti ku ta tás ban
rész ve vô ku ta tók egyik fel ada ta lesz majd
a jö vô ben, hogy át ad ják a mun ká juk so -
rán meg szer zett tu dást a sajt ké szí tôk -
nek, ez zel meg erô sít ve és nem zet kö zi si -
ker re jut tat va a ma gyar sajt kul tú rát. 

2 KE RE KES NÉ DR. MA YER ÁG NES
fô is ko lai do cens 

Esz ter házy Ká roly Egye tem 
Ká roly Ró bert Cam pus



12 2016. NOVEMBER

Az 1. táb lá zat ban lát ha tó ak a ku ko ri ca szi lázs be ta ka rí tá sá nak or szá gos ada tai (a fô- és má sod ve té sû ku ko ri ca együtt), össze-
ha son lít va az elô zô évek be ta ka rí tá sá nak ered mé nye i vel. 

1.táb lá zat A 2013-2016. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok ho za má nak össze ha son lí tá sa 

Si ló ku ko ri ca ter mô te rü let Be ta ka rí tott si ló ku ko ri ca Ho zam
ha ton na/év ton na/ha

2013. si ló ku ko ri ca 87.952 1.982.513 22,5
2014. si ló ku ko ri ca 76.867 2.388.893 31,1
2015. si ló ku ko ri ca 68.440 1.665.450 24,3
2016. si ló ku ko ri ca
(ok tó be ri 10-i adat) 68.483 2.093.107 30,6

A 2. táb lá zat ban lát ha tó ak a ku ko ri ca szi lázs ter mé se red mé nyei me gyén ként (AKI, 2015. ok tó ber 10.). Ez alap ján az idei be ta ka -
rí tás nyer te se a Nyu gat- és a Dél-Du nán túl volt, ezt kö vet te Észak-Ma gyar or szág. De a töb bi ek sem 'pa nasz kod hat nak'.

2.táb lá zat A ku ko ri ca szi lázs ter mé se red mé nyei or szág ré szen ként 2016-ban (AKI, 2015. ok tó ber 10.)

Si ló ku ko ri ca ter mô te rü let Be ta ka rí tott si ló ku ko ri ca Ho zam
ha ton na/év ton na/ha

Kö zép-Ma gyar or szág 4.023 95.246 23,7
Kö zép-Du nán túl 1.095 292.947 29,0
Nyu gat-Du nán túl 12.250 450.880 36,8
Dél-Du nán túl 7.484 257.480 34,4
Észak-Ma gyar or szág 8.587 277.270 32,3
Észak-Al föld 17.108 475.084 27,8
Dél-Al föld 8.936 244.200 27,3
Össze sen 68.483 2.093.107 30,6

Kukoricaszilázsaink
(elôzetes adatok 2016. évi betakarítás eredményeirôl)

A 2016. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok nyers táp lá ló a nyag-
tar tal ma és rostp ro fil ja, va la mint szem rop pan tott sá ga a 3-4.
táb lá zat ban lát ha tó:
• SZA: Az át la gos szá raz anyag-tar ta lom ha son ló an ala kult a 2015.

évi hez ké pest. A 36% szá raz anyag-tar ta lom kö zel op ti má lis. 
• KE MÉ NYÍ TÔ: Az idei év azon ban 20%-kal na gyobb ke mé nyí -

tô tar tal mat adott 2015-hez ké pest. Ez a ha zai ta kar má nya da -
gok ban a ke mé nyí tô fel vé tel ben akár 0,4 kg/nap/te hén több-
le tet is je lent het a nagy te jû cso port ban, ami meg kö ze lí tô en
0,5 kg szá rí tott ku ko ri ca ke mé nyí tô tar tal má val egyen ér té kû. 

• ROST: A rost tar ta lom meg kö ze lí tô en 10%-kal ala cso nyabb a
2014. évi hez ké pest. Ez a ma ga sabb ke mé nyí tô tar ta lom
mi att ala kul így. Ér de kes, hogy a rost ben dô be li le bont ha-
tó sá ga gyen gébb lesz (NDFd 49%), ami an nak tu laj do nít-
ha tó, hogy a nagy ho zam együtt járt a ma ga sabb „ter met -
tel”. A 4-5 mé te res nö vény szár szi lárd sá gát pe dig az el len ál -
lóbb rost tud ta biz to sí ta ni. 

• EMÉSZT HE TÔ SÉG: A szer ves anya gok emészt he tô sé ge
2016-ban jobb lesz 2015-höz ké pest (szin tén a na gyobb ke -
mé nyí tô tar ta lom az ok). 

• NEl: A net tó ener gia azon ban 3%-kal lett több, mint ta valy.
A ked ve zôbb ke mé nyí tô tar ta lom és a jobb szer ves anyag
emészt he tô ség 0,18 MJ/kg sza. ér ték kel több ener gi át
(NEl) ered mé nyez 2016-ban, mint 2015-ben. Az ener gia-
kü lönb ség tej egyen ér té ke kb. +0,4 kg tej/nap/te hén (7 kg
sza. szi lázs/nap/te hén és 3 MJ NEl /kg tej). 

• CSPS: A ku ko ri ca szi lá zsok idei CSPS-ér té ké nek ala ku lá sa
ked ve zô, de nem biz tos, hogy az egész évet jel le mez ni fog ja.
Ér de kes, de ta valy is a jobb szem rop pan tott sá gú szi lá zsok
ke rül tek ko ráb ban vizs gá lat ra, így óva to san sza bad csak kö -
vet kez te tést le von ni. Az azon ban lát szik, hogy a Shred la ge jól
vizs gá zott szem rop pan tás ból és sok te le pen a ha gyo má nyos
tech ni kák kal is ked ve zôbb ered mé nye ket ér tek el, mint ta -
valy. Fej lô dünk. 

A 2016. év kedvezô idôjárása kimagasló átlaghozamokat
adott az országnak. Nem öntözött területen láttunk 60-65
tonna/ha átlagtermést, öntözött területen pedig elôfordult a
70 tonna/ha feletti hozam is. Végre. A gépforgalmazók is 
többet segítettek a szemroppantás javítása érdekében, a tejár
elmozdult felfelé, a tej beltartalmak is ígéretesen alakulnak
sok telepen és érkezik az új szilázs alacsonyabb önköltséggel,
kedvezôbb energiatartalommal! Most van okunk bizakodni.
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z A di ag ra mo kon lát ha tó, hogy a 2016. évi be ta ka rí tás táp lá ló a nyag-tar ta lom ban is ked ve zô, az elô zô évek hez hasonlóan alakul.
Te hát nem csak ho zam ban, de mi nô ség ben is jobb lett a „ter més”. Egye dül a rost emészt he tô sé ge rosszabb, ami a ha tal mas
ter me tû nö vé nyek szár szi lárd sá ga mi att ala kult gyen géb ben az elô zô 3 év hez ké pest. 

z Jó ér zés lát ni, hogy a szem rop pan tás ha té kony sá ga is ja vul, ami nek szá mos jó té kony ha tá sa van a te le pen: a ke mé nyí tô ha té -
ko nyab ban emész tô dik, így ke ve sebb ab ra kot kell ten ni a na pi adag ba, jobb ezál tal a ben dô egyen sú lya, ami jól szol gál ja a te hén
egész sé gét, ke ve sebb ke mé nyí tôt do bunk a „trá gyá ra”, az az ki sebb vesz te ség gel dolg zunk. Ez jó irány és mél tó a 9500 kg-ot
meg ha la dó lak tá ci ós ter me lés hez.

2 DR. OROSZ SZIL VIA
ÁT Kft., Gö döl lô

A ku ko ri ca szi lá zsa ink 2013-2016. évi ada ta i nak ala ku lá sát  az 1-5. áb ra szem lél te ti.

Fon tos meg je gyez ni, hogy elô ze tes ada tok ról van szó, te hát a 2016. évi ada tok még vál toz hat nak az év fo lya mán.

3.táb lá zat A 2016. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok nyers táp lá ló a nyag-tar tal ma (ÁT Kft., 2016. ok tó ber 19.)

Szá raz anyag Nyers fe hér je Nyers zsír Nyers rost Nyers ha mu Össz cu kor Ke mé nyí tô
g/kg g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza.

Át lag 357 71 30 172 38 20 356
Szó rás 50 7 3 21 7 9 52
Min ta szám 162 162 162 162 162 82 162

4.táb lá zat A 2016. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok rostp ro fil ja és emészt he tô sé ge (ÁT Kft., 2016. ok tó ber 19.)

NDF ADF ADL NDFd Le bont ha tó NDF Nem-le bont. NDF OMd NEl CSPS
g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. MJ/kg sza. %

Át lag 366 207 18 49 181 185 75 6,54 66
Szó rás 39 25 6 3 28 18 2 0,18 12
Min ta szám 162 160 160 160 160 160 162 160 102
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z or szág tej gaz da sá gát vizs gál va ab ból kell ki in dul ni, hogy
a ju go szláv ál lam szö vet ség szét esé se kor bi zo nyos
arány ta lan sá gok, il let ve ará nyel to ló dá sok ke let kez tek

az utód ál la mok kö zött a tej ter me lés fel té te le i ben és a tej fel dol -
go zó ipar te rü le ti al lo ká ci ó já ban. A nagy Ju go szlá via a leg ked -
ve zôbb adott sá gok sze rint igye ke zett meg szer vez ni a te jel lá tást,
en nek kö vet kez té ben a fô szar vas mar ha-tar tó te rü le tek és nagy
tej ipa ri fel dol go zók több sé ge Hor vát or szá gon kí vül re kedt, be lül
ma radt vi szont az er dôk nagy ré sze, ame lyek je len leg az or szág
te rü le té nek 47 szá za lé kát fog lal ják el. Így Hor vát or szág ban a
szar vas mar ha ál lo mány sû rû sé ge eu ró pai vi szony lat ban a leg -
ala csony ab bak kö zé tar to zik, 1.000 la kos ra és 100 hek tár me -
zô gaz da sá gi te rü let re szá mít va egya ránt. Min dez tük rö zô dik ab -
ban, hogy a más ju go szláv utód ál la mok tej ki bo csá tá sa vi szo -
nyít va jó val ma ga sabb, ne ve ze te sen 2014-ben Hor vát or szág
csak 528 ezer ton na te jet ter melt, Szer bia (77.500 km2) vi -
szont 1,7 mil lió ton nát, a csak nem há rom szor ki sebb Szlo vé nia
pe dig 617 ezer ton nát. 

Horvátország tejgazdasága
z Az EU-ba tör té nô bel épé sük utá ni év ben, az az 2014-ben Hor -
vát or szág ban ke re ken 420 ezer szar vas mar hát tar tot tak, eb bôl
a fe jôs te he nek szá ma 170 ezer volt. 

z Többnyire kettôs hasznosítású fajtákat tartanak, melyek közül
a szimentáli fajta dominál. Je len tôs arány ban al kal maz zák még
a bal ká ni hegy vi dék rusz ti kus bu sa faj tá ját, va la mint a ma gyar
szür ké hez ha son lí tó po dó li ai, il let ve a borz de res, a mon ta fon és
a pinz ga u er faj tát. A leg utób bi 50-60 év ben több al ka lom mal
pró bál koz tak a tej ho zam ja ví tá sá val nagy szá mú te nyész ál lat
be ho za ta la ré vén. A Hor vát Me zô gaz da sá gi Ügy nök ség (HPA)
ada tai sze rint 2000 és 2010 kö zött mint egy 50.000 nagy tel -
je sít mé nyû vem hes üszôt im por tál tak. Az át la gos tej ho zam
azon ban – a fent vá zol tak sze rint – jó val alat ta ma rad a nagy
nyu gat-eu ró pai tej ter me lô or szá gok át la gá nak.

z Je len leg mint egy 32.000 hor vát csa lád fog lal ko zik tej ter me -
lés sel, ezek nek több mint a fe le 1-2 te he nes gaz da, aki csak
sa ját fo gyasz tás ra, il let ve la kos sá gi pi a con va ló ér té ke sí tés re
ter mel. Az át la gos tej ho zam a nagy gaz da sá gok ban va la mi vel
5.000 li ter fö löt ti, a kis ter me lôk nél en nek a fe le kö rül ala kul.
A Hor vát Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai sze rint az or szág
te hén tej ki bo csá tá sa 2015-ben az elô zô évi 528 ezer ton ná ról
513 ezer ton ná ra (2,84 %-kal) csök kent. Ugya neb ben az év -
ben a hor vá tok 2.821 ton na juh te jet és 3.690 ton na kecs ke -
te jet is elô ál lí tot tak, az elô zô évi hez ké pest 6,0-6,5 % csök ke -
nés sel. Az egy fô re ju tó tej fo gyasz tás köz vet le nül a dél szláv há -
bo rú elôtt 210-215 li ter kö rül ala kult, az óta már 175 li ter re
csök kent.

z A Hor vát Tej ter me lôk Szö vet sé gé nek (HSS) ez év au gusz tu sá -
ban köz zé tett ada tai sze rint erô tel jes vissza esés fi gyel he tô meg
az or szág te hén tej ter me lé sé ben is. A nyers tej ki bo csá tás
2009-tôl 2015-ig 675 ezer ton ná ról 513 ezer ton ná ra, a fel -
dol go zott tej ter mé ke ké pe dig 471 ezer ton ná ról 384 ezer ton -
ná ra apadt, mi köz ben a nyers tej im port ja 3 ezer ton ná ról 141
ezer ton ná ra nôtt. A leg na gyobb vál to zás a sajt gyár tás ban kö -
vet ke zett be. Bár a hor vát sajt ex port hat év alatt több mint a
há rom szo ro sá ra (5.812 ton ná ra) nôtt, az im port azon ban 11
ezer ton ná ról 24 ezer ton ná ra szö kött fel. A leg meg le pôbb a

Zágráb

A Közép-Európában, a Balkán félsziget
észak-nyugati részén fekvô Horvátország 
egy olyan ipari agrárország, ahol az idegen-
forgalom is jelentôs jövedelemképzô ágazatot
képez. Az utóbbit nagymértékben elôsegíti,
hogy az ország 1778 km (szigetek kerületét
is figyelembe véve, összesen 5835 km) tenger-
parttal rendelkezik, ahol mi, magyarok is
szívesen nyaralunk. Nyaralásaink bizonyos
nosztalgiából is táplálkoznak, mivel Horvát-
ország 827 évig (1091-1918 között) perszo-
nálunióban volt a Magyar Királysággal.
Horvátország területe 56.542 km2, lakóinak
száma 4,285 millió. Fôvárosa és egyben leg-
nagyobb városa: Zágráb. Nagyobb (100 000
lakos feletti) városai még Split és Fiume.

A
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vaj pi ac ala ku lá sa, ame lyen 2012-tôl, há rom év alatt nem ke -
ve sebb, mint 96 szá za lé kos nö ve ke dés kö vet ke zett be a hor vát
im port ban. 

z Ugya ne zen idô alatt a hor vát nyers tej ex port ja 22 ezer ton ná -
ról 13 ezer ton ná ra, a fer men tált tej ter mé ke ké pe dig 18.000
ton ná ról 10.000 ton ná ra csök kent. Bran ko Bo be tics, a HSS
igaz ga tó ja eze ket a vál to zá so kat egy részt az or szá gon be lü li tej -
fo gyasz tás nak a már em lí tett drasz ti kus (328 ezer ton ná ról 235
ezer ton ná ra tör té nô) csök ke né sé re ve ze ti vissza. Más részt sze -
re pet ját szot tak ab ban az EU ta gor szá gok orosz em bar gó mi att
fel hal mo zó dó kész le tei, ame lyek az el múlt két év ben ol csó árak -
kal tart ják nyo más alatt a hor vát pi a cot is. Ezek kel a nyo mott
árak kal a hor vát ter me lôk – a je len le gi ala csony tej ho zam mel lett
– nem tud nak ver se nyez ni, így kény te le nek fel hagy ni a tej ter me -
lés sel, és át tér ni hús mar ha tar tá sá ra vagy nö vény ter mesz tés re. 

z Az Új Ma gyar Ké pes Új ság 2016. okt. 4-i cik ke sze rint: Hor -
vát or szág ban tíz hó nap alatt már har mad szor csök ken tet ték a
tej fel vá sár lá si árát, így még ne he zebb hely zet be ke rül tek a tej -
ter me lôk, akik je len tôs ön költ ség-nö ve ke dés mel lett kény sze -
rül nek a te jet egy re ol csób ban el ad ni a fel dol go zók nak. A hor -
vát tej ter me lés 500 ezer ton na kö rü li mennyi sé ge csu pán egy
csep pet je lent a vi lág 800 mil lió ton nás össze gé ben. A he lyi
tej ter me lôk nek vi szont ez lét kér dés.  

z Ko moly prob lé mát je lent a hor vát tej fel dol go zás nem meg fe -
le lô szer ke ze te, pon to sab ban a nagy üze mi fel dol go zó ka pa ci tá -
sok elég te len vol ta. Hor vát or szág ban 37 tej fel dol go zó vál lal ko -
zás mû kö dik. Ezek kö zül ket tô, a szu per mo dern be ren de zé sek -
kel el lá tott Du kat és Vin di ja cé gek a tel jes tej mennyi ség nek
több mint két har ma dát, az öt leg na gyobb pe dig an nak 80 szá -
za lé kát dol goz za fel. A töb bi ek na pi ka pa ci tá sa nem éri el a
10.000 li tert, mi köz ben csak 9 olyan vál la lat mû kö dik az or -
szág ban, amely nek az al kal ma zot ti lét szá ma meg ha lad ja a 20
fôt. A leg na gyob bak fel dol go zó ka pa ci tá sa is jó val alat ta ma rad
azon ban a nagy nyu gat-eu ró pai tej fel dol go zó ké nak. 

z A fen ti ek bôl egyér te mû en lát ha tó, hogy a hor vát tej ter me lés
el sô sor ban a bel sô el lá tás ra ren dez ke dett be, sôt a tej ter me lés
csök ke né se mi att Hor vát or szág év rôl-év re egy re na gyobb meny-

nyi sé gû im port ra szo rul. Az im port a tel jes
fel hasz ná lá son be lül 2012-ben mint egy
20 szá za lé kot tett ki, az óta 15-20 szá za -
lék kal nö ve ke dett. 

z A tej ter mék im port já nak egy ér de kes
mel lék haj tá sa is van, ne ve ze te sen Hor -
vát or szág EU csat la ko zá sá val egy idô re
be zá rult a le he tô ség a Bosz nia-Her ce go -
vi ná ból szár ma zó im port elôtt, amely or -
szág ko ráb ban (és ha gyo má nyo san) az
el sô szá mú be szál lí tó ja volt. Ez ko moly
vesz te sé get je len tett a bosz ni ai tej ter me -
lôk szá má ra, mi vel a hor vát pi ac ra irá -
nyu ló ex port juk több száz bosz ni ai gaz da
meg él he té sét biz to sí tot ta. 

z Je len leg a hor vát im port az EU tag ja i -
nak, így a ma gyar pi ac nak is ked vez.

z A hor vát tej ter mék ér té ke sí tés má sik ér de kes sé ge, hogy Kar -
lo vac (Ká roly vá ros) kör ze té ben – ahol ré gi ha gyo má nyai van nak
a há zi sajt ké szí tés nek – „saj tu tat” nyi tot tak. Itt az ôs ter me lôk a
he lyi ön kor mány zat és a Me zô gaz da sá gi Szak ta ná csa dó Szol -
gá lat fel ügye le te mel lett áru sít hat ják sajt ja i kat. A Zág rá bi Egye -
tem Tej ipa ri Tan szé ke a he lyi szer vek kel együtt rend sze re sen el -
le nôr zi az el adás ra kí nált saj tok mi nô sé gét, bár az áru sí tást a
ma gán ter me lôk vég zik. Az itt mû kö dô tej ter me lô vál lal ko zá sok
ugyan is túl ki csik, és túl szét szór tan he lyez ked nek el ah hoz,
hogy az ál ta luk meg ter melt te jet – a tej csar nok ba na pon ta be -
hord va – egy nagy köz pon ti fel dol go zó üzem vá sá rol ja fel. A he -
lyi áru sí tás ré vén a több nyi re rész mun ka i dô ben, há zi lag vég zett
fel dol go zás hasz na is a ter me lô nél ma rad. A prog ram meg va ló -
sí tá sá nak el sô fáz isá hoz kül sô se gí tés sel az UNDP 200 ezer ku -
ná val já rult hoz zá (1 ku na = 38,48 Ft). 

z Össze gez ve: Hor vát or szág tej gaz da sá gát kor mány za ti tá mo -
ga tás sal le het ne fej lesz te ni na gyobb tel je sít mé nyû te je lô faj ták
be ál lí tá sá val, kon cent rált te he né sze tek kel és a fel dol go zás gaz -
da sá go sabb, mo der nebb tech no ló gi á já val a bel sô fo gyasz tás
nö ve lé se és az ide gen for ga lom ki szol gá lá sa ér de ké ben.

2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN

Gomolyasajt, rögös tehéntúró és nosztalgia fémbögre friss tejjel

Házi tejtermék árusítása
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El sô ként azt kér de zem tô le:
z Mi ként kez dô dött el a gaz dál ko dás -
sal, ál lat tar tás sal va ló fog lal ko zá sa? 
– Vég zett sé gem sze rint asz ta los va gyok,
de nem dol goz tam a szak mám ban, mert
nem si ke rült olyan mun ka he lyet ta lál ni,
amely a meg él he tést biz to sí tot ta vol na.
Egy szô nyeg-alap anya got gyár tó üzem ben
há rom mû szak ban, ha vi nyolc va ne zer
net tó ért dol goz tam, amit én na gyon ke ve -
sell tem. Úgy hoz ta a sors, hogy ke zem be
ke rült egy szak könyv, a to jó hib rid tyú kok
tar tá sá ról, ame lyet az éj sza kai mû szak -
ban át ta nul má nyoz tam. Fan tá zi át lát tam
a tyúk tar tás ban, ki is pró bál tam. Volt 160
ezer fo rin tom, ab ból vet tem 200 da rab
tyú kot. Jól si ke rült a kí sér let, mert egy év
után már 600 ezer Ft-os be vé te lem lett. 

z Mi ért vál tott át a to jó tyú kok ról a
kecs ké re? 
– Szü le im ko ráb ban, még 2000-ben fog lal-
koz tak kecs ke tar tás sal és sajt ké szí tés sel,
de nem iga zán ment ne kik, ezét ab ba hagy -

Kecsketenyésztés természetes tartási
körülmények között Kisvásárhelyen

ták. Ki szá mol tam, hogy egy ség nyi rá for dí -
tást ala pul vé ve a kecs ke tar tás nak na -
gyobb a jö ve de lem ter me lô ké pes sé ge.
Más részt a sajt kony ha szü le im vál lal ko zá -
sá ból meg ma radt, úgy gon dol tam, ér de -
mes ki hasz nál ni ezt a hely ze ti elônyt. Ezért
2012-ben hoz zá lát tam meg va ló sí ta ni az
el kép ze lé se met. A tyúk tar tás ból szer zett
jö ve del mem bôl anya kecs ké ket vá sá rol -
tam, ha jól em lék szem, 20 egyed re fu tot -
ta. Ve gyes volt a faj ta össze té tel. A jó ki ál -
lá sú, nagy tej ho za mú kecs ké ket igye kez -
tem vá sá rol ni, több hely rôl sze rez tem be
ôket a köz re a dott hir de té sek alap ján. 

z Négy év el tel té vel mi lyen ered mé -
nyek rôl tud be szá mol ni? Mi lyen az ál -
lo mány össze té te le, ho gyan fej lô dik
a gaz da sá ga? 
– Meg erô sö dött ben nem az a meggyô zô -
dés, hogy a kecs ke tar tás olyan le he tô -
ség, amellyel ér de mes ki hasz nál ni, mert
meg le het be lô le él ni. Most száz egyed -
bôl áll az ál lo mány, eb bôl az idei szü le té -

sû nö ven dé kek szá ma 24, míg az anya -
kecs kék szá ma 60 da rab kö rül van.
Az ál lo mány je len tô sebb ré sze nú bi ai, ez
las san nö vô faj ta, más fél év után le het
vem he sí te ni. A te nyész tés nél a sze lek ció
alap ja a tej ter me lés mi ként je, az ala -
csony tej ho za mú egye de ket ki se lej tez -
zük. Két nú bi ai és két al pe si törzs köny ve -
zett ba kom van. Iga zá ból azért van szük -
sé gem ar ra, hogy törzs köny ve zet tek le -
gye nek, hogy meg kap jam a tá mo ga tást.
Saj nos a törzs köny ve zett ség nem je len ti
azt, hogy ezek tôl a ba kok tól szár ma zó
egye dek nagy tej ho za mú ak lesz nek. Volt
olyan nem tözs köny ve zett ba kom,
amely nek az utó dai túl szár nyal ták tej ho -
zam te kin te té ben a törzs köny ve zet tek
tel je sít mé nyét. Az a ta pasz ta la tom, hogy
a törzs köny ve zés nem je lent ga ran ci át a
na gyobb tel je sít mény re. A jö vôt il le tô en
az al pe si faj tát sze ret ném erô sí te ni a na -
gyobb tej ho zam el éré sé nek re mé nyé -
ben. Az ál lo mány nincs meg oszt va, az
anyák együtt van nak a ba kok kal. Az el lés
feb ru ár ban és már ci us ban tör té nik. A vem-
he sü lés után más fél, két hó nap ra apasz -
ta nak el. Ok tó ber re már je len tô sen csök -
ken a tej mennyi ség, ilyen kor már na pon -
ta egy szer fe jek.

A sajt kony há ba tej hû tôt és új gé pe ket
vá sá rol tam, nem rég kezd tem el az új is -
tál ló épí té sét, vet tem trak tort, ka szát,
bá lá zót.

z Az ál lo mány gon do zá sát, fe jé sét és
a sajt ké szí tés mun ká ját hány em ber
vég zi?
– Egyel ôre a kecs kék kel én fog lal ko zom,
az ete tés, a fe jés, a ta kar má nyo zás te -
en dô it egye dül vég zem. A fe jést reg gel öt
óra kor kez dem, és 7 órá ra fe je zem be, a
dél utá ni fe jést 4 óra kor kez dem, és 6
órá ra vég zek ve le. Min dez gya kor la ti lagA gazda egyik kedvencével

Istállóépítés önerôbôl

Kisvásárhely Sümegtôl 7 km-re található, Zala és Veszprém
megye határában, a Sümeget Zalaegerszeggel összekötô út
mentén. A csendes, nyugodt kis falu a Marcal partján fekszik,
az Országos Kéktúra útvonal része. Lakóinak száma nem 
éri el a 40 fôt.  A Marcal melletti vizenyôs területek miatt nem
tudott terjeszkedni, így mindig is apró településnek számított.
A 20. század elejétôl folyamatosan az elvándorlás jellemzi a
települést, az itt élô pár család mezôgazdasággal foglalkozik,
köztük Reicz Attila is, aki kecskéket tart.
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reg gel 4 órá tól es te 9 órá ig tar tó mun ka -
vég zést je lent, mert a köz tes idô pont ban,
ami kor az ál la tok le gel nek, ak kor az is tál -
lót épí tem ön erôs be ru há zás sal. Az ál lat -
lét szám nö ve ke dé sé vel ké sôbb majd al -
kal ma zott ra is szük ség lesz.

A pasz tô rö zés után a sajt ké szí tés ré -
szé vel anyu kám, Szent mik ló si Er zsé bet
(Re icz Já nos né) fog lal ko zik, aki sajt mes -
te ri vég zett ség gel ren del ke zik. A pi a ci ér -
té ke sí tést is ô vál lal ta ma gá ra.

z Mennyi te jet ter mel nek, és ab ból
mi lyen ter mé ket ké szí te nek?
– Na pi 80-100 li ter te jet ter me lünk. Saj -
tá ros fe jô gé pek kel fe jünk. A tej fel dol go -
zá sa 2-3 na pon ta tör té nik. Két he ten te
küld jük a tej min tát el len ôr zés re, rend re
10 ezer alat ti csí ra szá mot mér nek.

Fû sze res go mo lya saj to kat és ér lelt
kecs ke saj tot ké szí tünk. Jog hurt ból van
na túr és íze sí tett vál to zat. Idôn ként a sa -
vó ból or dát ké szí tünk. Az ér le lés idô tar ta -
ma két hó nap, to vább nem tud juk ér lel -
ni, mert nagy a ke res let, és in kább el ad -
juk. A keszt he lyi és a káp ta lan tó ti pi a con
ér té ke sí tünk, ét te rem be is szál lí tunk. Pi -
ac ra kecs ke sajt sa vót is visz az anyu kám,
de azt nem pén zért árul ja, ha nem rá kos
be te gek nek ad ja oda. Ter vez zük a fô vá -
ros ban is, de li kát bol tok ban az ér té ke sí -
tést, ar ra tö rek szünk, hogy ol csób ban
ad juk majd, mint ahogy a mul tik nál le het
azt kap ni. 

Az idei év ben az Al föl di Ál lat te nyész té -
si Na pok ke re tén be lül a Ma gyar Juh-és
Kecs ke tej gaz da sá gi Köz hasz nú Egye sü let
ál tal meg ren de zett sajt ver se nyen két
ezüs tér met gyûj töt tünk be.

z Mi jel lem zi a tar tá si és ta kar má nyo -
zá si kö rül mé nye ket? 
– Mé lyal mos is tál ló ban tar tom ôket. A le -
ge lô re az egész év ben tet szés sze rin ti
idô ben ki tud nak men ni. Még té len is, ha
nincs hó ta ka ró, tud nak le gel ni. Vil lany -
pász tor ral tu dom sza bá lyoz ni a le -
gel te tés te rü le tét. A le ge lô me szes
ta la jú, így gyógy nö vé nyek ben gaz -
dag, több mint 20 fé le gyógynö -
vényt szá mol tam össze. Csak né -
há nyat so ro lok fel: cic ka fark, úti fû,
pity pang, men ta stb. A bok ros te -
rü le ten meg ta lál ha tó itt a ga la -
go nya, a fûz fa, a csip ke bo gyó.
A Mar cal men tén ki ter jedt 200
hek tár nagy sá gú ár te rü let van,
ame lyet gaz dál ko dás ra nem tud -
nak hasz no sí ta ni, trak tor ral nem
le het mû vel ni. Ezen a te rü le ten
ked ve zô idô já rá si vi szo nyok kö zött

tu dok le gel tet ni. A bok rok biz to sít ják a
fe hér je, a nád pe dig a szén hid rát szük -
ség le tet. A köz biz ton sá gi hely zet nem te -
szi le he tô vé, hogy a vil lany pász tor ra rá
le hes sen bíz ni a jó szá go kat, itt az ártéren
le gel te tés hez szem élyes je len lét szük sé -
ges. Ta kar mány ki e gé szí tôt nem kap nak,
de nya ló só a ren del ke zé sük re áll.

Ab rak ként ár pa, ku ko ri ca, zab ke ve ré két
hasz ná lom. Ezt da rá lás nél kül sze me sen
ete tem, az anya kecs kék fe jés al kal má val
kap ják meg. Té len fû szé nát kap nak. Bé re -
lek 3 hek tár szán tót, azon ter me lem meg
az ab rak ta kar mány egy ré szét, de ez nem
fe de zi a szük ség le tet, a töb bit vá sá rol ni
kell. A szá rí tó üze mek ben ke let ke zô tört
sze me ket ol csón tu dom meg vá sá rol ni.
A le ge lô egy ré sze al kal mas ka szá lás ra,
így a fû szé na ren del ke zés re áll. Nem ter -
ve zek na gyobb te rü le tet mû vel ni, mi vel a
kör nyé ken je len tôs nagy ság ren dû vad ká -
rok van nak. A szar vas és a vad disz nó is
nagy ká ro kat okoz.

El lés után a gi dák 2 hé tig van nak az
any juk alatt, majd éj sza ká ra kü lön te -

szem ôket, reg gel így tu dok fej ni, a gi -
dák nak pe dig az es ti „fe jés” ma rad. Az el -
vá lasz tás 8-10 he tes kor ban tör té nik,
kü lön he lyen tar tom ôket, a le ge lô re
nem en ge dem, fris sen ka szált zöl det és
fû szé nát kap nak.

z Van-e kap cso ló dá si pont az or szá -
gos vagy me gyei szak mai szer ve zô -
dé sek hez?
– A Za la Ter mál völ gye Egye sü let „nyi tott
por ta” kez de mé nye zést in dí tott. Nem
csat la koz tam a kez de mé nye zés hez,
mert az kü lön idô rá for dí tás len ne, hogy
a ven dé ge ket fo gad jam, és kör be vi -
gyem ôket be mu tat ni a gaz da sá got. Mi -
vel egye dül vég zem itt a mun kát, ez a
fel adat nem fér ne be le. A kü lön bö zô
ren dez vé nye ken va ló meg je le né sek nek
nem lá tom ér tel mét eb ben a hely zet -
ben, ami kor ter mé ke in ket gond nél kül
ér té ke sí te ni tud juk.

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sei van -
nak a jö vôt il le tô en? 
– A ter vek kö zött sze re pel a gra nu lá ló
gép be szer zé se. Ez azért is fon tos, mert
ak kor tu dok majd ta kar mány ki e gé szí tôt,
pre mi xet is ad ni a ta kar mány hoz. Az is -
tál ló épí té se a be fe je zés hez kö ze le dik,
így meg te rem tô dik a fel té te le a na gyobb
lét szá mú ál lo mány el he lye zé sé nek. Bô ví -
te ni sze ret ném az ér té ke sí té si csa tor ná -
kat. Sze ret nék a fô vá ros ban is pi a ci le -
he tô ség hez jut ni, eb ben a te kin tet ben
szá mí tok a Ma gyar Juh és Kecs ke tej gaz -
da sá gi Köz hasz nú Egye sü let el nö ké nek,
Dr. Ku ko vics Sán dor nak a se gít sé gé re.

2 BEMI

Ideális legelô áll rendelkezésre

Ízelítô a sajtokból
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kon zor ci u mi for má ban meg va ló su ló pro jekt cél ja egy komp -
lex, nem zet kö zi leg is in no va tív, pi ac- és ex port ké pes ta kar -
má nyo zá si prog ram ki a la kí tá sa. A fej lesz tés ered mé nye ként

egy össze tett ál lat egész ség ügyi, ál lat jó lé ti, sza po ro dás bi o ló gi ai és ta -
kar má nyo zá si rend szer jön lét re, amely egy, a ha gyo má nyos dren cse -
lé si ke ze lés tôl el té rô, új és jobb ha tás fo kú tech no ló gi át va ló sít meg. 

z A pro jekt a meg ítélt 277,56 mil lió fo rint tá mo ga tá si összeg fel hasz -
ná lá sá val va ló sul meg a Szé che nyi 2020 prog ram ke re té ben. A
2016. 09. 01-jén in dult és 2018. 08. 31-én zá ru ló pro jekt két hely -
szí nen va ló sul meg. A So lum Zrt. ko má ro mi te he né sze ti te le pén, va -
la mint az Adex go Kft. ba la ton fü re di ta kar mány ke ve rô üze mé ben,
ahol a cég 2013 óta gyárt sa ját fej lesz té sû ta kar mány-ki e gé szí tô ket. 

z A prog ram ke re té ben meg va ló su ló ku ta tó mun ká nak és fej lesz-
té sek nek kö szön he tô en a két vál la lat a prog ram vé gé re 3, míg a
fenn tar tá si idô szak vé gé re össze sen 8 fô ku ta tói mun ka hely meg te -
rem té sét tû zi ki cé lul.

z A pro jekt in dí tá sa kap csán tar tott saj tó tá jé koz ta tón Vi da Sán dor, a
ko má ro mi tár sas ág ve zér igaz ga tó ja el mond ta, a két évig tar tó mun -
ka so rán fo lyé kony és szi lárd ki e gé szí tô ta kar má nyo kat és gyógy ha tá -
sú anya go kat fej lesz te nek, ame lyek ja vít ják a te je lô te he nek tel je sít -
mé nyét az el lés után, il let ve a tel jes tej ter me lô idô szak alatt.

z A mun ká nak fon tos ré sze a kény sze ri ta tó, úgy ne ve zett dren cse lô
ké szü lé kek fej lesz té se. Az esz köz bôl ké szül egy alap vál to zat, amellyel
egy em ber dol goz hat, és a te he nek ke ze lé sé hez szük sé ges kény sze -
ri ta tást gyor san, az ál la tok szá má ra kí mé le te sen te szi le he tô vé, il let -
ve fej lesz te nek egy di ag nosz ti kai op ci ó val bô ví tett vál to za tot, amely a
ben dô mû kö dés fôbb jel lem zô i rôl szol gál tat hat ada to kat. 

z A ki fej lesz tett drencs ké szü lé kek és a ki e gé szí tô ta kar mány-ter mék -
csa lád ha té kony sá gát a So lum Zrt. ko má ro mi te he né sze ti te le pén
üze mi, ete té si kí sér le tek kel, va la mint emész tés-élet ta ni vizs gá la tok -
kal ha tá roz zák meg. A pro jekt költ sé gé nek fe lét a két tár sas ág vissza
nem té rí ten dô tá mo ga tás ként kap ta meg, a má sik fe lét pe dig ön erô -
bôl biz to sít ják, mely bôl két har mad részt a So lum Zrt. vál lalt.

z A meg lé vô és újon nan gyûj tött ter me lé si, sza po ro dás bi o ló gia
és ál lat egész ség ügyi ada tok fel hasz ná lá sá val az Adex go Kft. egy
komp lex mo ni to ring prog ra mot dol goz ki, ez zel az ál lat tar tó te le pek,
va la mint a di ag nosz ti ká val fog lal ko zó szak em be rek te lep- és egyed-
s pe ci fi kus ta kar mány-ki e gé szí tô ket és ada go kat ál lít hat nak össze
meg elô zô, il let ve gyó gyá sza ti cél lal.

Innovációs fejlesztés a tejelô 
szarvasmarhák takarmányozásában    

A

z Az Adex go Kft. az egész ség vé dô ha tás sal ren del ke zô ál la ti
ere de tû funk ci o ná lis élel mi sze rek, va la mint ta kar mány-ki e gé szí tôk
és ada lé ka nya gok gyár tá sa és for gal ma zá sa te rü le tén foly tat
ku ta tá so kat. A kft. 17 em bert fog lal koz tat, a 2014-es éves net tó
ár be vé te le meg ha lad ta a 610 mil lió fo rin tot, adó zott ered mé nye
73 mil lió fo rint volt.

z A So lum Zrt. a ko má ro mi Klap ka György Ter mel ôsz övet ke zet
utód ja ként ala kult, 130 rész tu laj do no sa van, 153 em ber nek biz -
to sít mun kát. A vál lal ko zás 1500 hek tár szán tót mû vel, eb bôl
1200 hek tá ron gé pe sí tett ön tö zô be ren de zé sek kel. A Zrt. 1500
szar vas mar hát tart, mely bôl 700 a te je lô te hén. Éven te 6,8 mil lió
li ter te jet ér té ke sí te nek. A tár sas ág egyik leg jö ve del me zôbb
ág aza ta a bur go nya ter mesz tés, 350 hek tá ron éven te 15 ezer
ton nát ter mel nek, a mennyi ség 90 szá za lé kát a Lidl és a Spar
áru ház lánc nak ér té ke sí tik.

z A tár sas ág 2014-ben 3,3 mil li árd fo rint, 2015-ben 3 mil li árd
fo rint net tó ár be vé telt ért el, az adó zott ered mé nye 2014-ben
221 mil lió, 2015-ben pe dig 57 mil lió fo rint volt.

z A pro jekt rôl bô vebb in for má ci ót a www.adex go.hu és 
a www.so lum.hu ol da la kon ol vas hat

2 (FOR RÁS: MTI)

A komáromi Solum Zrt. és a balatonfüredi
Adexgo Kft. megkezdte egy új állategészségügyi,
szaporodásbiológiai és takarmányozási rendszer
kifejlesztését. Mint konzorcium támogatást
nyertek a Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelôs Helyettes Államtitkárság
által meghirdetett „Vállalatok K+F+I tevékeny-
ségének támogatása” címû pályázaton.
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FEL JÖ VÔ BEN A KIS ÜZE MEK

z Je len tôs ter me lé si bô vü lés nek le he tünk a ta núi a kis és
kéz mû ves tej üze mek, jég krém üze mek mû kö dé si te rü le tén.
Az utób bi évek ben a tej ter me lôk nek szem be sül nie kel lett az
EU sza bály zá si me cha niz mu sá ból ere dô hek ti kus, de jel lem zô -
en egy re ala cso nyabb ra ke rü lô, nyers tej át vé te li árak okoz ta
vesz te ség té nyé vel. Saj ná la tos mó don a kis ke res ke de lem tôl
sem kap ják meg a jog gal el vár ha tó se gít sé get.

z Meg fe le lô en el vég zett pi ac vizs gá lat tal, a ré gi ós le he tô sé gek
meg is me ré sé vel, új he lyi ér té ke sí té si csa tor nák ki a la kí tá sá val,
ala pos ter ve zés sel – kü lö nös te kin tet tel a ren del ke zés re ál ló új
tech no ló gi ák be vo ná sá ra-, pá lyá za to kat is igény be vé ve, si ker -
rel fog ha tunk hoz zá a sa ját ter me lé sû tej fel dol go zá sá hoz.

z Az utób bi évek ben le he tô sé gem volt több ki sü zem ben is köz re mû -
köd ni a ter ve zés és a ter me lés elô ké szí tés ben, be ü ze me lé sek ben.

z Pe zseg min den, a tej ter me lôk ke re sik a biz ton sá gos ki u tat
eb bôl a csap da hely zet bôl.

z Az el múlt évek ben több az Ag ro me tal ál tal készített sa ját ter -
ve zé sû, a spe ci á lis ter me lé si kö rül mé nye ket és igé nye ket
messze me nô en fi gye lem be ve vô, ál ta lam „ék szer do boz nak”
ne ve zett tej üzem ke rült át adás ra, be ü ze me lés re.

z Ezek az üze mek al kal ma sak a kis szé ri ás, spe ci á lis ter mé kek
gyár tá sá ra, ma gas mi nô sé gi kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô en,
ugyan ak kor már ka csin gat nak a kö zép üze mek is mér vei fe lé.

z A be ru há zó nak ab ból a szem pont ból könnyû a hely ze te, hogy
meg ta lál ja az elô ze te sen fel tér ké pe zett pi a cá nak meg fe le lô ter -
mék szer ke ze tet, üzem nagy sá got. Át me net nél kül le het vá lasz -
ta ni, a na pi 500-1000 li te res üzem, és az akár na pi 100 000
li te res üzem kö zül.

z Szó ba jö het nek kü lön bö zô kiszerelésű és zsírtartalmú tejfé-
leségek és más po ha ras ter mé kek na túr vagy íze sí tett for má ban.

z Ren del ke zés re áll nak a komp lex gyár tás tech no ló gi ák ke fir,
jog hurt és tej föl vo nat ko zá sá ban is. Friss saj tok – tú ró, go mo -
lya –, de fél ke mény, ke mény saj tok gyár tá sá ra is le het cél gé -
pe ket, be ren de zé se ket vá sá rol ni. Az eset le ges zsír fel es leg le ve -
ze té sé re pe dig al kal mas le het vaj kö pü lôt be ál lí ta ni.

z Ha to vább sze ret nénk a ter mék kört bô ví te ni, hasz nos le het
kut te ren is el gon dol kod ni krém tú rók, krém saj tok gyár tá sá ra.
Össze fog lal va: min den ren del ke zés re áll a ki tö rés hez. 

A KOR SZE RÛ KIS ÜZE M IS MÉR VEI 

z Zárt rend szer ben, biz ton sá go san, min den ha tó sá gi elô írást
messze me nô en ki elé gít ve tu dunk ter mel ni. 

z A mun ka fo lya ma tok ról jól át te kint he tô, könnyen ke zel he tô
kép er nyôn ke resz tül ka punk azon na li in for má ci ót az egyes
mun ka-ál lo má so kon.

z A gé pek, esz kö zök ke ze lé sé nek be ta ní tá sa en nek kö szön he -
tôn gyor san el vé gez he tô. 

z A kör di ag ram na pi cse ré je már a múl té, a gyár tás lé pé se it
szen zo rok vi gyáz zák, ha kell, azon nal be is avat koz nak, és
min dezt PC-n rög zít ve do ku men tál ják.

z Ez alap ján a nyo mon kö ve tés egy sze rû sö dik, a ter mék biz ton -
ság pe dig je len tô sen nô.

z Vissza ke res he tô ek az ada tok – idô, hô mér sék let, Ph-ér té kek,
a ter me lés le fu tá sa stb. –, Így mód nyí lik üzem szer ve zé si ol dal -
ról is vizs gál ni a te vé keny sé gün ket.

z Le he tô ség van a na pi, he ti ter me lé si ter vek op ti má lis ki ala kí -
tá sá ra, de a ren del ke zés re ál ló ada tok a ter mé kek költ ség-
kal ku lá ci ó i nak el ké szí té se so rán is se gít sé günk re van nak.

2 NAGY JE NÔ
be ü ze me lô tech no ló gus

1117 Budapest, Hunyadi János út 3. 
Telefon: +36 (1) 204-9090 

E-mail: agrometal@agrometal.info  
www.agrometal.info

Az Agrometal több mint 26 éves termelési múlttal 
rendelkezô gépgyártó cégcsoport, amely elsôsorban tejüzemek

építésére koncentrálta fejlesztô és gyártó kapacitását. 
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fenn tart ha tó fej lô dés, il let ve a foly to no san
nö vek vô lét szá mú em be ri ség élel mi szer rel

tör té nô el lá tá sa a bi o ló gia, a me zô gaz da ság és az
ipa ri ter me lés új út ja it igény li. La punk II. év fo lya -
má nak 3. szá má ban rész le te sen be szá mol tunk a je -
len leg al kal ma zott bi o tech no ló gi ai mód sze rek rôl,
va la mit, az így elô ál lí tott és ke zelt élô szer ve ze tek,
il let ve ter mé ke ik élel mi szer ként tör té nô fel hasz ná -
lá sá nak le he tô sé ge i rôl, azok eset le ge sen vár ha tó
élel me zés-egész ség ügyi koc ká za ta i ról.

A ge ne ti ka i lag mó do sí tott élô szer ve ze tek nek az
élel mi szer-lánc ba tör té nô be épí té se még ma is óri -
á si vi ták kö zép pont já ban áll. Ha zánk ban az Alap tör -
vény szi go rú an meg tilt ja a GMO al kal ma zá sá nak bi -
zo nyos for má it, il let ve az így elô ál lí tott élel mi sze rek
és  ta kar má nyok stb. köz vet len fo gyasz tás ra tör té nô
fel hasz ná lá sát vagy ál la ti ta kar má nyo zás ra tör té nô
al kal ma zá sát. A ku ta tá sok azon ban ezen a te rü le te -
ken is nagy lép tek kel ha lad nak elô re. A GMO tech no -
ló gi á val elô ál lí tott élô szer ve ze tek fel hasz ná lá sá nak
je len tô sé gét – amely nek rész le te zé sé re most nem té -
rek ki – sen ki sem vi tat hat ja. A kü lön bö zô „be ál lí tott -
sá gú” ku ta tók kö zött fo lyó vi ták ma már ta lán va la mi -
lyen komp ro misszu mos meg ol dás fe lé mu tat nak.
En nek egyik le he tô sé gé rôl sze ret nénk be szá mol ni.

A biotechnikailag elôállított élô szervezetek élelmiszer-
láncba történô bekapcsolásának jövôbeni lehetôségei

A Az el múlt évek bi o tech no ló gia fej lô dé se egy új le he -
tô ség al kal ma zá sa elôtt nyi tot ta meg a ka pu it, az ún.
„gén-szer kesz té si” tech no ló gi á nak. Min den ki is me ri,
és nem te kin ti GMO-nak azt a ha gyo má nyos em be ri
„be a vat ko zást”, mely ben a há za sí tott ál lat- és nö vény -
fa jok vagy faj ták (bár mennyi re is ra di ká li san kü lön böz -
nek a ter mé sze tes, va don élô ro ko na i tól) ge ne ti ka i lag
mó do sí tott tech no ló gia ré vén jön nek lét re. Bi zo nyos
szem pont ból a há zi a sí tás tel jes fo lya ma ta olyan ese -
mény nek is te kint he tô, amely nek so rán „rá erôl tet tük”
aka ra tun kat a nö vé nyek re és az ál la tok ra. Ez zel el ér tük
azt, hogy ne azt „csi nál ják”, amit ter mé sze tes kö rül mé -
nyek kö zött ten né nek. Pl. ne szór ják szét a mag ju kat, a
tej ter me lé sük mennyi sé ge vagy össze té te le ne csak a
bor jak fel ne ve lé sé hez le gyen meg fe le lô stb. Ugyan -
csak nem te kint het jük mes ter sé ges em be ri be a vat ko -
zás nak a ter mé szet ben elô for du ló, ter mé sze tes úton
be kö vet ke zô ge ne ti kai mu tá ci ó kat sem. 

Eb bôl a gon do lat me net bôl ki in dul va szü le tett meg
az a gon do lat, hogy a mai fej lett bi o ló gi ai, ge ne ti kai,
gén- és bi o tech no ló gi ai, or vos tu do má nyi, ma te ma ti -
kai stb. mód sze rek se gít sé gé vel pró bál ják meg „mo -
del lez ni” az em lí tett, a ter mé szet ben is be kö vet ke zô,
il let ve az em lí tett em be ri te vé keny sé gek kel elô ál lí tott
vagy a jö vô ben elô ál lít ha tó bi o ló gi ai vál to zá so kat.

Mint is me re tes, ezek a vál to zá sok – az utó dok -
ban tör té nô meg je le nés ese tén – az örök lé si anyag -
ban men nek vég be. A ge nom ku ta tá sok ered mé -
nye i nek kö szön he tô en ezek a fo lya ma tok ma már
nagy részt is mer tek, il let ve meg is mer he tô ek, egy -
ben mes ter sé ges úton elô is idéz he tô ek. Vagy is a
ma is mert bi o tech no ló gi ai mód sze rek al kal ma zá sa
már le he tô vé te szi olyan nö vé nyek vagy ál la tok lét -
re ho zá sát, ame lyek a ter mé szet ben is lét re jön nek
vagy lét re jö het né nek, csak ren ge tek pénz be és idô -
be ke rül ne a meg fe le lô mu tá ci ók meg ta lá lá sa. Ezt a
mun kát se gí te né elô az ún. „mo del le zé si” vagy
„gén-szer kesz té si tech no ló gia” al kal ma zá sa.

Az új ge ne rá ci ós ge nom-szer kesz tés le he tô sé ge -
i nek gya kor lat ban tör té nô fel hasz ná lá sa vár ha tó an
a kö zel jö vô ben sok he lyen for ra dal ma sí ta ni fog ja a
bi o ló gi ai, or vos tu do má nyi, me zô gaz da sá gi stb. ku -
ta tá so kat, il let ve ezek ered mé nye i nek gya kor lat ban
tör té nô al kal ma zá sát. Most már csak az a kér dés,
hogy ez a „tech no ló gia” nem üt kö zik-e az EU
2001/18/EK irány el vek ben meg fo gal ma zot tak ba.
Ez ki mond ja, hogy a GMO „olyan szer ve zet, az em -
ber ki vé te lé vel, amely ben a ge ne ti kai anya got olyan
mó don vál toz tat ták meg, amely nem for dul na elô a
ter mé szet ben pá ro so dás, il let ve ter mé sze tes re -
kom bi ná ció út ján”. A ge nom-szer kesz tés gya kor -
lat ban tör té nô al kal ma zá si le he tô sé gé nek el dön té -
se azon ban még vá rat ma gá ra; ez már az il le té kes
EU-s szak em be rek fel ada ta. 

2DR. ME RÉ NYI IM RE

Vi lág szer te ko moly ku ta tá sok és vi ták zaj la nak a ge ne ti ka i lag mó do -
sí tott szer ve ze tek lét re ho zá sá nak le he tô sé ge i rôl, va la mint ezek nek az
élel me zés ben, or vos tu do mány ban stb. tör té nô fel hasz ná lá sá ról. 
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A ’SAJT-SZÍV MINÔSÉGI, 
MAGYAR’ VÉDJEGY

tej, il let ve a ha gyo má nyos tej -
ter mé kek tej ide gen al ko tó részt
nem tar tal maz nak, csak tej bôl

és an nak mel lék ter mé ke i bôl (író, sa vó)
ál ló alap anya gok ból sa va nyí tás sal vagy
sa va nyí tás nél kül ké szül nek. 

MI RE FI GYEL JEK 
VÁ SÁR LÁS KOR? 

TU DA TOS VÁ SÁR LÓ 
VA GYOK?

z A cím kén ta lál ha tó in for má ció biz to sít -
ja a meg fe le lô vá lasz tás le he tô sé gét, a
tu da tos fo gyasz tói dön tés meg ho za ta lát
a vá sár lók nak. A Ma gyar or szá gon for ga -
lom ba ke rü lô élel mi sze rek sza bá lyos
cso ma go lá sán – töb bek kö zött – a gyár -
tó vagy im port ôr cég ne ve és el ér he tô sé -
ge és a szár ma zá si or szág (a cso ma go -
lá son ta lál ha tó ová lis ala kú jel zés -
ben az or szág ISO kód já val van fel -
tün tet ve [pél dá ul HU: Ma gyar or szág,
SK: Szlo vá kia]) is lát ha tó. Ezen je lö lés
alap ján akár a gyár tó üzem is vissza ke -
res he tô. 

z A tu da tos vá sár lók min den eset ben
oda fi gyel nek a tej és tej ter mék ere de té -
re. Bár hol vá sá ro lunk, néz zük meg a tej -
ter mé kek szár ma zá sát a cso ma go lá son,
így tu da to san le het fi gyel ni ar ra, hogy
meg bíz ha tó, ha zai tej üzem bôl szár ma zó,
ki vá ló mi nô sé gû ma gyar élel mi szer ke rül -
jön a csa lá di asz tal ra.

z A ma gyar tej ter mé kek meg vá sár lá sá -
val nem csu pán mun ka he lye ket óvunk
meg ide ha za, ha nem a he lyi ér té kek
ere jét, nem ze ti kin cse ink gaz dag sá gát
is véd jük. A szár ma zá si or szág szö ve ge -
sen, vagy a cso ma go lá son ta lál ha tó
ová lis ala kú jel zés ben az or szág kód já -
val ke rül fel tün te tés re (Ma gyar or szág
je le: HU). Vá sár lás kor min dig fi gyel ni
kell a ter mé ken fel tün te tett je lö lés re,
köz tük a ter mék mi nô ség meg ôr zé si-, il -
let ve fo gyaszt ha tó sá gi ide jé re, va la mint
a cso ma go lás ép sé gé re. 

A ’SAJT-SZÍV MINÔSÉ GI, 
MA GYAR’ VÉD JEGY

z A Tej Ter mék ta nács ál tal fel ügyelt
’SAJT-SZÍV MINÔSÉ GI, MA GYAR’ véd jegy
alá tar to zó ter mék kör:

• Meg kü lön böz te tô mi nô sé gi je lö lés sel
el lá tott saj tok (Ma gyar Élel mi szer könyv
2-104 szá mú irány elv),

• Meg kü lön böz te tô mi nô sé gi je lö lés sel
el lá tott kéz mû ves sajt ter mé kek (Ma -
gyar Élel mi szer könyv 2-105 szá mú
irány elv),

• Ol ta lom alatt ál ló ere det meg je lö lés -
ként (OEM) el is mert ha zai ere de tû
saj tok,

• Ol ta lom föld raj zi jel zés ként (OFJ) el is -
mert ha zai ere de tû saj tok,

• Ha gyo má nyo san kü lön le ges ter mék -
ként el is mert ha zai ere de tû saj tok.

z A meg kü lön böz te tô mi nô sé gi je lö lés sel
el lá tott saj tok és kéz mû ves sajt ter mé kek
ese té ben fel té tel, hogy e saj tok a rá juk
vo nat ko zó Ma gyar Élel mi szer könyv ben
fog lal tak nál – a véd jegy ké rel me zô je ál tal

hi telt ér dem lô en bi zo nyí tot tan – hosz-
szabb ér le lé si idô vel ké szül je nek

z A ’SAJT-SZÍV MINÔSÉ GI, MA GYAR’
véd jeggyel el lá tott tej ter mé kek ki zá ró lag
ma gyar alap anyag ból szár maz nak. A véd-
jeggyel el lá tott ter mék al kal mas a fo -
gyasz tók bi zal má nak el nye ré sé re és el -
éri, il let ve egy vagy több jel lem zô ben
meg is ha lad ja a ha tá lyos élel mi szer-sza -
bá lyo zás kri té ri u ma it. 

z A ma gyar tej ág azat fej lô dé se, a ha zai
tej ter me lés és tej ter mék-elô ál lí tás ma -
gas szín vo na lú foly ta tá sa, a fo gyasz tói
igé nyek le he tô leg jobb ki elé gí té se és a
ha zai tej ter mék-el lá tás biz ton sá gá nak
meg te rem té se ér de ké ben a vá sár lók nak
tu da tos dön tést kell hoz ni uk.

z Ha jó mi nô sé gû és meg bíz ha tó ter mé -
ket sze ret ne, vá lasszon ha zai tej és tej ter -
mé ket! Ke res se a ’SAJT-SZÍV MINÔSÉ GI,
MA GYAR’ lo gó val el lá tott élel mi sze re ket
és biz tos le het ben ne, hogy íz le tes és biz -
ton sá gos étel ke rül az asz tal ra.

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

www.tej ter mek.hu
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z idei Co op Rally je len tô sé gét nö vel -
te, hogy a ren dez vény fô véd nö ke
dr. Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé -

sü gyi mi nisz ter volt, és a hely szí ne ken
meg je lent és fel szó lalt Cse pe li La jos, a
Coop Hun gary Zrt. ve zér igaz ga tó sá gá nak
el nö ke, dr. Nagy Ist ván, az FM ál lam tit ká -
ra, dr. Feld mann Zsolt he lyet tes ál lam tit -
kár. Min de zen túl a Nem ze ti Gaz da sá gi Mi -
nisz té ri um is kép vi sel tet te ma gát, és so -
kan má sok is részt vet tek az ese mé nyen.

Az idén je len tôs sze re pet ka pott be mu tat -
ko zás ra a tej gaz da ság. A Rally el sô ál lo má sa
az Al föl di Tej Kft. volt, majd a má so dik nap
vé gén, a prog ram zá rá sa ként a Tol na tej tej -
fel dol go zó üzem fo gad ta a részt ve vô ket.
A tej ág azat a ma gyar me zô gaz da ság meg ha -
tá ro zó te rü le te mind a tej ter me lés, mind a
tej fel dol go zás te rü le tén. A ren dez vény jól
szol gál ta a ki vá ló ma gyar tej fo gyasz tá sá nak
nép sze rû sí té sét. Már pe dig a nép sze rû sí tés re
igen nagy szük ség van. En nek in dok lá sát Fa -
ze kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter így
fog lal ta össze: „an nak el len ére, hogy a tej fel -

A Coop Rally a magyar termékeket
és azok gyártóit népszerûsítette

dol go zás 85 szá za lé ka ma gyar kéz ben van,
és a vál la la tok ma gyar ter me lô tôl vá sá rol ják
a te jet, a ma gyar em ber ha te jet iszik, még
min dig több kül föl dit tesz az asz ta lá ra, mint
ma gyart.” Pe dig az FM 2016-ban min den
ed di gi nél töb bet, 63,5 mil li árd fo rin tot for dít
az ág azat tá mo ga tá sá ra, kü lö nös te kin tet tel
a je len le gi vál sá gos hely zet re. Hosszú ide ig
tar tó tár gya lá sok ered mé nye, hogy jö vô re 5
szá za lék ra csök ken a friss tej áfá ja, ami tôl
azt re mé lik, hogy nem csak ked ve zôbb áron
le het meg vá sá rol ni a ma gyar tej ter mé ke ket,
ha nem vár ha tó an a ke res let is nô majd a
bol tok ban.

A kor mány azt ter ve zi, hogy 2050-re a
me zô gaz da ság, az élel mi szer-fel dol go zás,
a kap cso ló dó ág aza tok és az ag rá ri um va -
la mennyi gaz da sá gi szek to rá nak hoz zá -
a dott ér té ke a nem zet gaz da sá gon be lül el -
éri majd a 25 szá za lé kot, az ag rár ex port a
20 mil li árd eu rót, a fog lal koz ta tot tak szá -
ma pe dig 750 ezer fô lesz.

LÁ TO GA TÁS AZ ÉV RÔL ÉV RE 
FEJ LÔ DÔ AL FÖL DI TEJ KFT-NÉL

z A ven dé ge ket és a meg hí vot ta kat Mély-

ku ti Ti bor, a Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó ja fo gad -
ta, aki el mond ta, hogy az anya cég 2005
no vem be ré ben vá sá rol ta meg a szé kes fe -
hér vá ri tej üze met, ez zel meg va ló sít va a ter -
me lôi és fel dol go zói in teg rá ci ót. Az óta fo lya -
ma to san éves szin ten mint egy 20-22%-kal
nö vek szik a nyers tej fel dol go zá sa. Je len tôs
ka pa ci tás-bô ví tés re ke rült sor an nak ré vén,
hogy meg vá sá rol ták a deb re ce ni tej üze met,
így már 330 mil lió ki lo gramm nyers tej fel -
dol go zá sá ra ké pe sek.

A fel dol go zó üze mek ben UHT te jet, íze sí -
tett te je ket, ESL te jet, tú rót, tej színt, va jat,
tej fölt, na túr és íze sí tett jog hur to kat, va la -
mint vaj kré me ket gyár ta nak. 

A gaz dag ter mék kí ná lat mel lett a kö zel -
múlt ban bô ví tet ték a szé kes fe hér vá ri üze -
mük ben az UHT gyár tás ka pa ci tást, a deb -
re ce ni gyá ruk ban pe dig a tú ró gyár tó sor
tel je sít mé nye nö ve ke dett. Új don ság ként
gyárt ják a Ris ka lak tóz men tes ter mék csa -
lá dot. Az Al föl di, a Ma gyar tej és a Ris ka
do bo zos te jek jól is mert már kák a vá sár lók
kö ré ben. 

A vál lal ko zás az el múlt tíz év ben el ért fo -
lya ma tos fej lô dé se ered mé nye ként, ha zai
te kin tet ben pi ac ve ze tô tej fel dol go zó vál lal -
ko zás sá vált – mond ta Mély ku ti Ti bor.
A cég net tó ár be vé te le 2015-ben 43 mil li -
árd fo rint volt. Je len leg 101 tej ter me lô
tag ja van a tár sas ág nak, az ô ter me lé sük
ad ja a ha zai tej ter me lés, 28%-át. 

ELÔ KE LÔ HE LYEN 
A FÉL KE MÉNY SAJ TOK PI A CÁN 

A TOL NA TEJ ZRT. 

z A XI. Co op Rally be fe je zô nap ján Szek -
szár don Kol ler At ti la, a Tol na Tej Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja volt a ház igaz da. Rö vid tör té nel -
mi át te kin tés után a je len le gi hely zet rôl tá -
jé koz tat ta a részt ve vô ket. 1983-ban, a
ked ve zô inf rast ruk tu rá lis és mun ka erô
adott sá gok ra ala poz va Kö zép-Eu ró pa leg -
kor sze rûbb fél ke mény saj tot gyár tó és po-
rí tó üze me jött lét re Szek szár don. A sajt -
gyár tó és po rí tó üzem ré szek szá mí tó gép-
ve zér lés sel mû kö dô egy sé gek ké vál tak. 

Éves szin ten több mint 200 mil lió li ter
ki vá ló mi nô sé gû, ki zá ró lag ma gyar ter me -
lôk tôl szár ma zó tej ke rül fel dol go zás ra. Itt
ta lál ha tó az or szág leg na gyobb po rí tó üze -
me, amely na pi 500.000 li ter tej, il let ve
sa vó po rí tá sá ra al kal mas. 

Az Alföldi Tej Kft. feldolgozó-
üzeme a Riskával

A Coop Rally elsô állomásán az 
Alföldi Tej Kft-nél Mélykuti Tibor 
igazgató köszönti a résztvevôket

A Coop Gazdasági Csoport 100%-ban magyar tulajdonú, 
a magyar piacon a legnagyobb forgalmú kereskedelmi 
rendszer. A csoportnak közel 7000 kis- és középvállalkozás 
a tagja. Tavalyi árbevétele 571 milliárd forint volt. Több mint
32 ezer alkalmazottjával az ország legnagyobb kistelepülési
foglalkoztatója. Az üzletláncnak 1700 településen 2600 fran-
chise boltja van, és további mintegy 2000 üzletet lát el áruval.
Naponta 1,5 millió vevô fordul meg az üzleteiben. A Coop 
az idén tizenegyedik alkalommal rendezte meg a minôségi
magyar termékek ünnepét, a Coop Rallyt azzal a céllal, 
hogy tudassa vásárlóival: él és dolgozik a magyar élelmiszer-
gyártás, amely minôségi, biztonságos és megfizethetô árú 
terméket juttat el a vásárlókhoz. 

A
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A vál la lat nagy hang súlyt fek tet a rend -
sze res fej lesz té sek re. Az el múlt négy év -
ben 7 mil li árd   fo rin tot for dí tott a cég a
be ru há zás ra. Az új don sá gok kö zé tar to zik
az ESL tech no ló gia, va la mint az ega li zált
sze le telt és da ra bolt saj tok be ve ze té se.
2015-tôl két új sajt gaz da gít ja a vá lasz té -
kot: a ma as dam jel le gû telt ízû Gran de és
a füs tölt Pi ra mis saj tok.

Az utób bi 3 év ben (2013 és 2015 kö -
zött) 1,3 mil li árd fo rin tot nyer tek a Sa pard
és az EM VA pá lyá za to kon, amely összeg -
bôl tú ró cso ma go ló, ho mo ge ni zá tor, pa let -
tá zó ro bot cel la, hû tô komp resszor, VTIS
pasz tôr és még sok más mo dern be ren de -
zés be szer zé se vált le het sé ges sé – szá molt
be Kol ler At ti la. 

A cé get az or szág har ma dik leg na gyobb
tej fel dol go zó ja ként tart ják szá mon. Ter -
mék szer ke ze te: 42%-ban fél ke mény sajt,
28%-ban ESL és Poly fo gyasz tói tej és
ka kaó, a fenn ma ra dó rész ben öm lesz tett,
sa va nyí tott, po rí tott és gaszt ró ter mé kek.
A kész ter mé kek 94%-át bel föl dön ér té ke -
sí tik, a fenn ma ra dó részt, amely el sô sor -
ban sa vó por, ex por tál ják.

2002 óta a ter mé ke ket TOL LE már ka né -
ven ér té ke sí tik. Éven te 0,5 kg Tol le trap -
pis ta sajt jut egy la kos ra, ESL friss tej bôl
5,2 do boz. Szek szár don az üzem ben 530
mun ka vál la lót fog lal koz tat nak. Hi tel men -
tes gaz dál ko dá suk és 30 mil li ár dos ár be -
vé te lük pél da ér té kû, és ki tû nô gaz dál ko -
dást mu tat.

A Co op Rally részt ve vôi a két tej fel dol go -
zón kí vül a két nap alatt még más élel mi -
szer-fel dol go zó és ke res ke dô cé ge ket is
fel ke res tek, ame lyek idô ren di sor rend ben
az aláb bi ak vol tak.

Keszt hely, Lis sé Édes ség gyár tó Kft. 
A ma gyar tu laj don ban lé vô LIS SÉ 2005-
ben kezd te meg a mû kö dé sét. Pél dá ja jól
mu tat ja, hogy a nul lá ról in dul va is le het ér -
té kes, mi nô sé gi ha zai ter mé ke ket gyár ta ni
– és már nem csak a ha zai pi ac ra, ha nem
Eu ró pa kü lön bö zô or szá ga i ban is ér té ke sít.

Je len leg mint egy 65 fô nek biz to sít sta bil
mun kát. Ha gyo má nyos és tra di ci o ná lis
ma gyar édes sé ge ket, pá lin kás és vod kás
cu kor ká kat, sza lon cuk ro kat gyárt. Fa lu -

he lyi Fe renc, a cég igaz ga tó ja büsz ke ar ra,
hogy a ter mé kek nél a transz zsír tar ta lom
jó val a me gen ge dett ha tár ér ték alat ti.

Rá ba pa to na, Tut ti Élel mi sze ri pa ri Kft. 
„Itt min den édes” – fo ga dott ben nün ket
Pro hász ka Ot tó, a Kft. tu laj do nos ügy ve ze -
tô je. A cég a hol land ka kaó por leg na gyobb
for gal ma zó ja Ma gyar or szá gon. Ár be vé te lé -
nek 1/3-át a ka ka ós ter mé kek te szik ki.
Ala pí tá sa kor 4 fô vel dol goz tak, ma 100 fô
a lét szám. Egyik leg si ke re sebb ter mé kük a
TUT TI je ges ká vé.

Szom bat hely, Hét for rás Zrt.  
Alap ve tô te vé keny sé ge a több mint fé le zer
élelmiszer üzlet áruutánpótlásának szer ve -
zé se a szom bat he lyi szék he lyé rôl. A bol tok
12 316 cikk bôl vá laszt hat nak. A ren de lést
a cég 24 órán be lü li szál lí tás sal tel je sí ti.
Mer sic Má tyás ve zér igaz ga tó el mond ta,
hogy a dol go zói lét szám 477 fô, ár be vé te -
lük 18,2 mil li árd fo rint.

Sár vár, Sá ga FO ODS Zrt.  
A Sá ga Fo ods Zrt. több mint 90 éves múl-
t ra te kint vissza – is mer tet te Ke le ti Zsolt, a
Zrt. ve zér igaz ga tó ja. Ki ma gas ló ered mé -
nye ket ér tek el a fôtt hús-ké szít mé nyek te -
rü le tén, a puly ka-virs li, a son ka és a pá ri -
zsi ka te gó ri á ban. Leg is mer tebb ter mé kük
a füs tös ízû virs li, a Füst li, ame lyet már 15
éve gyár ta nak.

Al só mo cso lád, Pick Sze ged Zrt. 
A 400 fôs te le pü lés a Pick Sze ged Zrt. szá -
raz áru ter me lé sé nek te lep he lye. Kö zép-
Eu ró pa egyik leg kor sze rûbb gyá rá ban
éven te 20 000 ton na szá raz árut ké pe sek
elô ál lí ta ni. Nagy End re ve zér igaz ga tó el -
mond ta: 2015-ben si ke res évet zár tak, ár -
be vé te lük el ér te a 74 mil li árd fo rin tot, ami
mint egy 10 szá za lék kal több az elô zô évi -
nél. A Bo na farm Cso port ba tar to zó, 3000
fôt fog lal koz ta tó Pick Sze ged Zrt. al só mo -
cso lá di üze me éven te mint egy 40 ezer
ton na hús ké szít ményt ál lít elô, PICK,
HERCZ, Fa mí lia, Dél hús és Rin ga már ka -
né ven.

Pécs vá rad, Me csek Fû szert Zrt. 
Pécs vá ra don né pes he lyi cso por tok vár ták
a Co op Rally ver seny zô i nek ér ke zé sét, köz -
tük nép vi se let be öl tö zött nôk és fér fi ak.
Íze lí tôt ad tak a pécs vá ra di le ány vá sár han -
gu la tá ból. A ha gyo mány sze rint a tö rök
idôk után a meg fo gyat ko zott kis lét szá mú

re for má tus kö zös ség a Lu kács-na pi vá sár ra
és bál ra meg hív ta a kör nyék be li és a tá vo -
labb élô csa lá do kat, hogy a lá nyok meg is -
mer ked hes se nek jö ven dô be li jük kel. Nagy

La jos né, a Me csek Fû szért Zrt. ke res ke del -
mi ve zér igaz ga tó ja há rom szó val fog lal ta
össze a cég, eré nye it: nö ve ke dés, fej lô dés,
és elô re hal adás az, ami Pécs vá ra don meg -
va ló sult. A Zrt. mint egy 70 éve áll a la kos -
ság és ve vô part ne rei szol gá la tá ban. Élel mi -
szer-, ve gyi áru nagy- és kis ke res ke del mi
te vé keny sé gé vel fon tos sze rep lô je Ma gyar -
or szág ke res ke del mi éle té nek. 

z A lá to ga tá sok kal a Co op Rally tel je sí tet -
te cél ki tû zé sét, a ter ve zett 8 vál lal ko zás
meg lá to ga tá sát, meg is me ré sét. Tóth Gé -

za, a Co op Hun gary Zrt. ve zér igaz ga tó ja
ki emel te, hogy a ver seny azon az úton ha -
ladt, ame lyet a szer ve zôk egy év vel ez elôtt
ki tûz tek ma guk elé: a ma gya rok is mer jék
meg és vá sá rol ják a ha zai élel mi sze re ket.
An nak fon tos sá gát emel te ki Nagy Ist ván
par la men ti ál lam tit kár, hogy a ma gyar élel -
mi sze ri pa ri ter mé kek ré sze se dé se a ke res -
ke de lem ben az utób bi évek ben 60%-ról
im már 80%-ra nôtt, ami a Co op Rally fi -
gye lem fel kel tô te vé keny sé gé nek is kö -
szön he tô.

z Mi nô ség, meg bíz ha tó ság, élel mi szer biz -
ton ság, egész ség tu da tos ság, a kö zép pont -
ban pe dig a ma gyar fo gyasz tó – ez volt az
egyik fô üze ne te a ti zen egye dik Co op Rally-
nak, amely nek két na pos ren dez vény so ro -
za ta szep tem ber 9-én Ve len cén zá rult.
A ver seny zôk nek nem csak a 650 ki lo mé -
te res Szé kes fe hér vár-Rá ba pa to na-Szom -
bat hely-Sár vár-Keszt hely-Al só mo cso lád-
Pécs vá rad-Szek szárd-Ve len ce út von alá nak
meg té te le volt a fel ada tuk, ha nem az ál lo -
má so kon teszt la po kat is ki töl töt tek, és öt -
le tes fel ada to kat ol dot tak meg, ame lyek
ered mé nyei is hoz zá adód tak az uta kon
meg tett tel je sít mé nye ik hez. A több mint
100 in du lót fel vo nul ta tó ren dez vény so ro -
za ton a Szat má ri Ma lom Kft. di a dal mas ko -
dott, ver seny zôi Har mos At ti la és Tóth Ká -

sa At ti la vol tak. A má so dik he lye zet tek az
Al föld Tej Kft. ver seny zôi: Ti szol ci Jó zsef és
Ma yer Nor bert, a har ma dik a Lis se Édes -
ség gyár Kft., ver seny zôi: Cseh Já nos And -
rás és Nyit rai And rás.

z A dí ja kat Cse pe li La jos el nök és Tóth Gé za,
a Co op Hun gary Zrt. ve zér igaz ga tó ja ad ta át.
A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um kü lön dí ját a
Tut ti Élel mi sze ri pa ri Kft, a Sky Cso port kü lön -
dí ját a Me csek Fû szért Zrt. kap ta.

2 DR. LEND VAY BÉ LA

A Tolnatej Zrt.-nél Koller Attila 
vezérigazgató ismerteti cégük 
történetét
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ha zai és nem zet kö zi elô írá sok en -
ged élye zik a kü lön bö zô ál lat fa jok -
tól szár ma zó, hô ke ze let len alap -

anya gok ból elô ál lí tott tej és tej ter mé kek
gyár tá sát és for gal ma zá sát. Ter mé sze te -
sen a fel hasz nált alap anya gok mi nô sé gé -
re szi go rú elô írá sok vo nat koz nak. Ezek
rész le te zé sé re most nem té rünk ki, mert
rész le te sen meg ta lál ha tó ak az elô írt ren -
de le tek ben, il let ve aján lá sok ban. A for gal -
ma zott ter mé kek ese té ben azon ban, ha
ún. ke vert tej bôl ké szí te nek ter mé ke ket,
ezek nek a kö te le zô en elô írt fe li ra ta in az
össze te vôk kö zött fel kell so rol ni a fel -
hasz nált ál lat fa jok tól szár ma zó te je ket és
azok ará nyát is, a mennyi sé gük sor rend -
jé ben. A ha zai tej ter mé ke ket elô ál lí tók –
el sô sor ban kis ter me lôk – kö zött gya ko ri a
vi ta, hogy a gyár tás hoz fel hasz nált alap -
anya go kat hô ke zel jék-e. En nek a kér dés -
nek el dön té sé hez sze ret nénk né hány
gon do lat tal hoz zá já rul ni.

Mint már ko ráb bi írá som ban rész le te sen
ki fej tet tem, a tej – an nak nye ré se és ke ze -
lé se so rán – a tej ter me lô ál lat tól, a fe jô
sze mély zet tôl vagy a tej jel érint ke zô fe lü le -
tek rôl stb. kü lön bö zô mik ro bák kal fer tô -

A zôd het, il let ve szennye zôd het, ezért a
nyers tej az em be ri szer ve zet szá má ra is
vesz élyes le het. Kü lö nö sen vesz élye sek le -
het nek az azok tól az ál la tok tól nyert te jek,
ame lyek ún. szubk li ni kai ál la pot ban van -
nak, és úgy ürí tik na po kig a be teg sé ge ket
is okoz ha tó mik ro bá kat, hogy a ter me lô ál -
la tok a be teg ség re uta ló je le ket nem is
mu tat ják. (Pl. a száj- és kö röm fá jás ví ru -
sai, kü lön bö zô tôgy-gyul la dá so kat oko zó
mik ro or ga niz mu sok stb.) To váb bi ve szé lye -
ket rejt het ma gá ban a kü lön bö zô fa jú ál la -
tok tól szár ma zó ún. ke vert te jek, il let ve
más tej ter me lô gaz dák tól vagy gaz da sá -
gok ból szár ma zó alap anya gok nyers tej -
ként tör té nô fel dol go zá sa. Ezek a ve szé -
lyek azon ban az alap anya gok rend sze res
hô ke ze lé sé vel ki kü szö böl he tô ek. 

A kö vet ke zôk ben rö vi den össze fog lal juk
azo kat a pasz tô rö zé si el já rá so kat, ame lye -
ket a tej és tej ter mé kek gyár tá sa so rán al -
kal maz ha tunk. Pasz tô rö zé sen a tej 100 °C
alat ti hô ke ze lé se ket ért jük. Ezen be lül:
– tar tós hô ke ze lé sen 63-65 °C-ú, 

1800 mp-es (30 per ces) hôn tar tást,
– ter mi zá lá son 65-71 °C-ú,  

14-40 mp-es hôn tar tást,

– gyors pasz tô rö zé sen 72-76 °C-ú,
15-40 mp-es hôn tar tást,

– pil la nat pasz tô rö zé sen 80-98 °C-ú,
1-2 mp-es hôn tar tást.

Meg kell je gyez nünk, hogy a pasz tô rö zés
so rán a spó rás mik ro bák nem pusz tul nak
el. Eze ket a hô mér sék le ti és hôn tar tá si ér -
té ke ket a gü mô bak té ri um – mint a hô be -
ha tás el len egyik leg job ban el len ál ló mik ro -
or ga niz mus – hô pusz tu lá si gör bé jé re áll apí -
tot ták meg. A tar tós hô ke ze lés al kal ma zá -
sa el sô sor ban a kis tej fel dol go zók szá má ra
ja va sol ha tó a sajt gyár tá sa so rán. A ter mi -
zá lást a ke mény, fél ke mény és lágy saj tok
egy ré sze alap anya gá nak hô ke ze lé sé re, a
gyors pasz tô rö zést a fo gyasz tói te jek és a
nagy üze mi ol tós al vasz tá sú saj tok – el vét ve
a sa vas al vasz tá sú tú rók – alap anya gá nál
al kal maz zák. A pil la nat pasz tô rö zés a sa -
vas al vasz tá sú tú rók, krém tú rók, íze sí tett és
sa va nyí tott, va la mint a fer men tált te jek és
tej ké szít mé nyek hô ke ze lé sé re ja va sol ha tó.
A meg fe le lô mó don vég zen dô pasz tô rö zés -
hez ma már szám ta lan, au to ma ti ká val és
mé rô mû sze rek kel el lá tott, kor sze rû mû sza ki
és tech no ló gi ai be ren de zés is áll a tej fel dol -
go zók ren del ke zés re.

A tej és tejtermékek, különös tekintettel a sajtok
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Kü lön kell meg em lí te ni a tej szí nek hô ke ze -
lé sét. A vaj gyár tá sa, va la mint az üst te jek
zsír szint jé nek be ál lí tá sa so rán fel hasz nált
tej szí ne ket vá ku um pasz tô rö zés sel cél sze rû
hô ke zel ni 100 °C fok fel et ti hô mér sék le -
ten. En nek ket tôs cél ja van:
1, A sû rû ál lo má nyú tej szín bi zo nyos vé dô -
ha tást gya ko rol a mik ro bák ra, de ma ga -
sabb hô mér sék le ten na gyobb va ló szí nû -
ség gel el pusz tul nak.
2, A vá ku um ha tá sá ra a tej szí nek ben
gyak ran je len lé vô ká ros, kel le met len ízû és
sza gú anya gok nagy ré sze tá vo zik.

Az össze fog lal tak alap ján, hogy nyers vagy
pasz tô rö zött te jet dol goz nak-e fel a gyár -
tók, ma már lel ki is me re ti kér dés, ame lyet
min den ki nek ma gá nak kell el dön te nie.
Alap já ban vé ve min den tej ter mék elô ál lít -
ha tó nyers, il let ve hô ke zelt tej bôl is.
Amennyi ben he vít jük a te jet, ak kor azt a
leg gyors ab ban kell vé gez ni, és azon nal visz-
sza kell hû te ni a kí vánt hô mér sék let re.

Több szak em ber ja va sol ja, hogy 70 °C fö lé le -
he tô leg ne men jünk a hô ke ze lés sel, mert bi -
zo nyos ese tek ben za va rok lép het nek fel a
sajt gyár tá sa so rán. A he ví tés kor ugyan is

meg kö tô dik a tej ben lé vô kal ci um egy ré sze,
amely az ol tós al va dás hoz nél kü löz he tet len.
Emi att ezt pó tol ni kell (kal ci um-klo rid). Ál ta lá -
ban 1 g kal ci um-klo ri dot 10 li ter tej hez ke vés
lan gyos víz ben old va kell pót ló la go san hoz zá -
ad ni. Ter mé sze te sen a pasz tô rö zött te jek fel -
dol go zá sa kor fel tét len szük ség van a tej sav
bak té ri um szin te nyé sze tek hoz zá adá sá ra a
hô ke zelt te jek hez, mert a hô ke ze lé sek so rán
ezek nagy ré sze el pusz tul. A gya kor lat szá má -
ra szám ta lan szín te nyé szet fel hasz ná lá sá ra
van le he tô ség, ame lyek alap ve tô en meg ha -
tá roz hat ják a gyár tott ter mé kek ízét, ál lo má -
nyát, lyu ka zott sá gát, kar ak te rét stb. Ezek
rész le te zé sé re most nem té rek ki. Szín te nyé -
sze tek hoz zá adá sa az üst te jek hez nyers tej
fel dol go zá sa ese tén is aján la tos.

A kö vet ke zôk ben össze fog la lom a hô ke -
zelt, il let ve a nyers tej bôl ké szült ter mé kek
elô nyét és az eset le ges hát rá nyát.
A hô ke ze lés elô nyei: 
A ká ros mik ro bák szá má nak mi ni má lis ra
csök ken té se. 
Az eset le ge sen je len le vô pa to gén mik ro-
or ga niz mu sok el pusz tí tá sa.
Bi zo nyos ság, hogy a hi gi é ni kus fel dol go zás
so rán csak az óhaj tott és a hoz zá a dott tej -

sav bak té ri u mok te vé keny sé gét bon ta koz -
tat juk ki.
Biz ton sá go sabb a ter me lés, ke ve sebb vagy
egy ál ta lán nincs gyár tá si hi ba.
Egy sé ge sebb mi nô sé gû a vég ter mék.

Hát rá nyok:
Sajt gyár tás ese tén kal ci um-klo rid hoz zá -
adá sa.
A gyár tott ter mé kek tôl kí vá na tos íz eny he
gyen gü lé se, amit azon ban a meg fe le lô tej -
sav-bak té ri um szin te nyé sze tek hasz ná la tá -
val akár meg is szün tet he tünk. 

A nyers tej fel dol go zá sá nak elô nyei: 
A kí vánt íz és a ter mé kek re jel lem zô aro ma
kar ak te res meg je le né se. 
Idô és ener gia meg ta ka rí tá sa.

Hát rá nyok: 
Gyár tá si, il let ve vég ter mék-hi bák be kö vet -
ke zé se, a ká ros mik ro or ga niz mu sok je len -
lé te mi att.
Kü lön bö zô fer tô zé sek le he tô sé ge a nyers
tej bôl szár ma zó, eset le ge sen je len le vô kó r-
o ko zó mik ro or ga niz mu sok mi att. 

2 DR. ME RÉ NYI IM RE

gyártásához felhasznált alapanyagok hôkezelése
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ren dez vény a szo ká sos mó don két na pos volt. Az el sô
na pon, szep tem ber 30-án ad ták le a sajt ké szí tôk a
saj min tá kat a zsû ri nek ér té ke lés re, majd pe dig szak -

mai kon fe ren ci át tar tot tak a saj tok ér le lé sé rôl, a Fran cia or szág -
ból ér ke zett két szak em ber rész vé te lé vel. A má so dik na pon, ok -
tó ber 1-én, a kö zön ség na pon ke rült sor a Sajt ké szí tôk Egye sü -
le té nek a Szé kely Sajt ké szí tôk Kéz mû ves Egye sü le té vel kö tött
együtt mû kö dés ün nep élyes alá írá sá ra, majd a sajt ver seny
ered mény hir de té se kö vet ke zett. Ez a nap egy iga zi sajt ün nep
volt. A sajt ké szí tôk áru sí tot ták a por té ká ju kat, köz ben sajt ké szí -
té si be mu ta tó zaj lott, fô zô ver seny, gye rekp rog ra mok és szín vo -
na las ze nei pro duk ci ók szol gál ták a na gyér de mût.

z Koncz Kál mán né dr. nyug ál lo má nyú egye te mi do cens
mind a négy must rán zsû riz het te a saj to kat. Ar ra kér tem,
ossza meg ol va só ink kal ta pasz ta la ta it: van-e fej lô dés ná -
lunk a saj tok mi nô sé ge te rén?
– Az évek so rán a vá ra ko zás nak meg fe le lô en a bí rá lat ra be ne ve -
zett saj tok szá ma fo ko za to san nö ve ke dett. Az el sô must rán 22
sajt ké szí tô ne ve zett be 48 fé le saj tot, a kö vet ke zô év ben 33 ter -
me lô 89 ter mék kel je lent ke zett, 2015-ben 42 sajt ké szí tô 96 fé -
le tej ter mé két bí rál hat ta a zsû ri. Idén be ve zet ték a szer ve zôk azt
a sza bályt, hogy ter me lôn ként csak két saj tot le het ne vez ni.
A mos ta ni sajt must rán több mint 50 sajt ké szí tô 107 saj tot ne ve -
zett a ver seny re. Az évek óta tar tó mennyi sé gi nö ve ke dés a saj -
tok mi nô sé gé nek emel ke dé sét is ered mé nye zi. Ez azt is je len ti,
hogy a kéz mû ves sajt ké szí tôk egy re több sajt faj tát ké szí te nek
egy re jobb mi nô ség ben. Míg 10 év vel ez elôtt a kéz mû ves saj tok
kb. 30%-ban vagy alap anyag ra, vagy tech no ló gi ai hi á nyos sá gok -
ra vissza ve zet he tô en hi bá sak vol tak, ad dig az idei ver se nyen ke -
vés ilyen ere de tû hi bát ta lál tunk. Az el múlt 10 év ben fel nôtt egy
erôs, el kö te le zett sajt ké szí tô ge ne rá ció, akik fe lé lesz tet ték a kéz -
mû ves sajt ké szí tés ha gyo má nya it, meg te rem tet ték a kéz mû ves
saj tok presz tí zsét, he lyét a ma gyar gaszt ro nó mi á ban. Ezért a zsû -
rik ne vé ben gra tu lá lok a Sajt must rán meg je lent és a sajt ver seny -
be be ne ve zett sajt ké szí tôk nek.

z Mennyi re te kin té lyes ez a sajt must ra? A ren dez vé nyen
csak kéz mû ves saj tok sze re pel nek, míg a nagy mennyi sé -
get elô ál lí tó ipa ri sajt gyár tók rend re tá vol ma rad nak.
En nek mi le het az oka? 

IV. Magyar Sajtmustra Nagyegyházán

A – A sajt must ra te kin té lye egy re nô. Ez egy részt az új és még
újabb je lent ke zôk szá má nak nö ve ke dé sé ben lát szik, más részt
ab ban, hogy a kéz mû ves sajt ké szí tôk már vár ják a must rát, és
ké szül nek ar ra. Az, hogy a ren dez vé nyen csak kéz mû ves saj tok
sze re pel nek, azt én ter mé sze tes nek tar tom. Né ha meg je lent az
ed di gi must rá kon egy-egy ipa ri ter me lô, de fel mér ték, hogy ez
nem az ô be mu tat ko zá suk he lye. A két fé le ké szí té si mód sok
pon ton kü lön bö zik egy más tól, így igaz sá go san nem le het azo -
kat össze ha son lí ta ni egy más sal. Mind két tech no ló gi á nak meg
van a ma ga he lye egy más mel lett. 

z A zsû ri össze té te le mi lyen el kép ze lés men tén ala kult ki?
Van ele gen dô, jól fel ké szült szak em ber er re a fel adat ra? 
– A sajt min ták nagy szá ma mi att 5 zsû rit ala kí tot tunk ki, zsû -
rin ként 3-3 fô vel. A zsû ri el nö kök jól kép zett ne ves szak em be -
rek vol tak. Sze ren csé sek vol tunk, mert két zsû ri ben is fran cia
saj tos szak em be rek, Ro land Per rin és Li o nel Gu e rin sajt ké szí tô
mes te rek is részt vet tek.
Ter mé sze te sen tud juk, hogy a zsû ri ben sze re pel tet he tô ta gok
szá ma vé ges, szük ség len ne ar ra, hogy kép zé sek kel, to vább -
kép zé sek kel mi nél több kép zett bí rá lónk le gyen.

z Nem zet kö zi össze ha son lí tás ban hol van a he lyünk a
sajt ver se nye ken tör té nô sajt mi nô sí té sek ben? 
– Sze rin tem a sajt mi nô sí tô rend sze rünk, ame lyet év rôl év re
me gú jí tunk, meg áll ja a he lyét nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is.

A Magyaralmási Agrár Zrt. vezetôje átveszi az 
Egyesület Elnökétôl az aranyérmet

Sorbaállás a vásárban

A IV. Magyar Sajtmustra a Kis-, Közép
Agrárvállalkozók, Sajtkészítôk Egyesülete
szervezésében az idén is Nagyegyházán, 
a Hangistállóban jött létre. A rendezvényre
ebben az esztendôben a Földmûvelôdésügyi
Minisztérium támogatásának jóvoltából 
már a határon túli magyar területekrôl is
érkeztek sajtmesterek. Tóth Katalin 
helyettes államtitkár a rendezvényt megnyitó
beszédében kifejtette, hogy szeretnék
szélesíteni az anyaországi és a külhoni 
sajt- és tejtermékkészítô manufaktúrák 
és vállalkozások közötti kapcsolatokat.
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z A mos ta ni must rán a 107 le a dott sajt min ta alap ján
mi lyen ered mé nyek szü let tek? 
– A zsû ri 17 bron zér met, 11 ezüs tér met és 4 arany ér met osz -
tott ki. Min den sajt ké szí tô min den sajt já ról írá sos ér té ke lést ka -
pott, ame lyen a pont szá mot is fel tün tet tük.

A 2016-OS ÉVI IV. SAJT MUST RA
A VER SENY ERED MÉ NYE – DÍ JA ZOTT TER MÉ KEK

BRON ZÉR MES TER MÉ KEK
A ké szí tô ne ve Te le pü lés A ter mék ne ve Pont szám
Hu zi mec- Lend va/ Füs tölt sajt pi rí tott tök mag gal 
Végh Ilo na Mu ra vi dék és tök ma go laj jal

85/100

Iván Ro land né 
Var ga Nó ra

Csab di Tar ka bor sos ér lelt kecs ke sajt 85/100

Kó nyi Csen gettyûs Kóny Csen gettyûs Mi ci 85/100
Csíz Sajt mû hely/
Kun Ani ta

Ba racs ka Ér lelt sajt 85/100

Me lis Jó zsef La jos mi zse Kó ku szos Go lyó 85/100
Szûcs Ri chárd Za la ist vánd Pa re nyi ca 85/100
Pa lóc Ma jor Etes Kecs ke jog hurt 86/100
The re zia Kft. Me zô pa nit/ Er dély Füs tölt fo nott sajt 87/100
Gál Ádám Jász be rény Sajt tor ta 88/100

Ca mem bert jel le gû fe hér 
Dr. Han kai Ju dit Ôr bottyán

ne mes pe nésszel érô lágy sajt
88/100

Már kus Ág nes Éva Csák vár Pa re nyi ca Sajt fo nat 88/100
Nap su gár Kecs ke por ta Páz mánd Kecs ke jog hurt 88/100
Re mé nyik Kál mán Vá szoly Vá szo lyi Fél ke mény Sajt 88/100
Bar ka szi Le ven te Som/Kár pá tal ja Pa re nyi ca 89/100
Gyu la fe hér vá ri Ca ri tas Gyer gyó- 
Vi dék fej lesz tés/ szent mik lós/ Gyer gyói Kéz mû ves Sajt 89/100
Por tik-He gyi Ló ránd Er dély
Fi csor Ár pád Du na ha rasz ti Rac let te 90/100
Szûcs Ri chárd Za la ist vánd Te hén tú ró 90/100

EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK
A ké szí tô ne ve Te le pü lés A ter mék ne ve Pont szám
Hor váth Lász ló 
és Gyön gyi

Hol ló kô Kék sajt 91/100

Kecs ke vi lág (*!) Tö rök bál int Va kond 92/100
Lô rincz Lász ló Pi lisszán tó Or da 92/100
Gom bos Ár pád Mis kolc Os to ros 93/100
Hor váth Lász ló és 
Hor váth Gyön gyi

Hol ló kô Hol ló kôi Ba tyu 92/100

Ma gya ral má si 
Ag rár Zrt.

Ma gya ral más Ma gya ros go mo lya 92/100

Hagy más-tök ma gos 
Mol nár Vik tor Aj ka-Pad rag kút

jog hurt krém
92/100

Re mé nyik Kál mán Vá szoly Ba la ton Sajt 92/100
Sán dor Ta más Mó nos bél Bi valy sajt 92/100
Var ga György Nagy kö rû Só lé ben ér lelt kecs ke sajt 93/100

Pi rí tott di ó ba for ga tott 
Bo dor Eni kô Lô rin ci

fok hagy más krém sajt
95/100

ARANY ÉR MES TER MÉ KEK
A ké szí tô ne ve Te le pü lés A ter mék ne ve Pont szám
Ivá cson At ti la Vesz prém Mar ti ni 96/100
Ma gya ral má si 
Ag rár Zrt.

Ma gya ral más Med ve hagy más krém sajt
96/100

Kecs ke vi lág Tö rök bál int Fok hagy más Bu gyor-Bu rat ta 97/100
Mol nár Vik tor Aj ka-Pad rag kút Füs tölt Pa re nyi ca 100/100

z Az idén az aj ka pad rag kú ti Sajt fo lyam Ma nu fak tú ra Kft. Füs -
tölt Pa re nyi ca sajt ja nyer te az arany ér met. Az ér té ke lés sze rint
a le he tô leg ma ga sabb pont szá mot, a 100 pon tot kap ta. A csa -
lá di gaz da ság ként mû kö dô cé get Mol nár Vik tor és fe le sé ge,
Mol nár né Hen csei Lil la tes te sí ti meg. Kér dé se im re fel vált va,
egy mást ki se gít ve vá la szol tak.

z Gon do lom, hogy en nek az
ered mény nek az el éré sé re
csak igen kép zett, nagy te jes
szak mai ta pasz ta lat tal ren -
del ke zô em ber ké pes. Mi ó ta
mû ve lik a te jes szak mát? 
– Egyi künk se szak em ber –
mond ja az asszony. – A fér jem
fa ipa ri vég zett ség gel ke rí té se ket
épít, én pe dig bôr dísz mû ves va -
gyok. Nyolc év vel ez elôtt vet tünk
egy üszô bor jút, az me gel lett,
majd jött a kö vet ke zô meg a kö -
vet ke zô te hén is. Most 15 ma -
gyar tar ka szar vas mar hánk van,
amely bôl 4 fe jôs te hén. Van le -
ge lônk, amely 2 hek tár te rü le tû,
na gyon ke vés ennyi ál lat nak.
Ezért a zöld ta kar mányt ki kell egé szí te ni szá raz ta kar mánnyal,
il let ve ku ko ri ca sze názzsal.

z Mi lyen saj to kat ké szí te nek a ma nu fak tú rá ban? 
– Ké szí tünk ér lelt saj tot (más fél-két hó na pos ér le lé sût), nagy
slá ger most a vö rös bor ban pá colt saj tunk, ked vel tek a pa re nyi -
ca sajt tész tá ból kü lön bö zô íze sí tés sel ké szí tett te ker csek (kol -
bá szos, tél isza lá mis, aszalt szil vás). Szend vics kré münk is több -
fé le van, ab ból leg in kább ked velt a ma gya ros vál to zat (pap ri ka,
fok hagy ma, kö mény íze sí tés sel). Gyü mölcs jog hur to kat is ké szí -
tünk. Ter mé sze tes, hogy van va junk, tú rónk, né ha go mo lyánk.
Ter mé ke in ket nem kell pi ac ra vin ni, hely be jön nek ér te. Szom -
ba ton ként tar tunk áru sí tást a nyi tott por ta prog ram nak meg fe -
le lô en. Több törzs vá sár lónk van, akik nek mi szál lít juk le meg -
ren de lés re a por té kát.

z Hon nét jött a tej fel dol go zás öt le te?
– A fa lu ban van még egy má sik csa lád is, akik szin tén tej ter -
me lés sel fog lal koz nak, ôk a nyers te jet ér té ke sí tik, nem dol goz -
zák fel. Nem akar tunk ne kik kon ku ren cia len ni, ezért dön töt -
tünk úgy, hogy fel dol goz zuk a te jet, és saj tot is fo gunk ké szí-
te ni. El vé gez tem a sajt ké szí tô tan fo lya mot két év vel ez elôtt
Bi a tor bá gyon Po zsa Pan ni nál, és el kezd tük a tej fel dol go zá sát.

z Mi a tit ka a díj nyer tes, száz pont ra ér té kelt füs tölt pa -
re nyi ca ké szí té sé nek? 
– A ma gyar tar ka faj tá jú te he nek 4%-os zsír tar tal mú te je kell
hoz zá. Nem kö ve tem pon to san a Pan ni tól ta nul ta kat, a tej ol -
tá sa kor (Han sen sajt kúl tú rát hasz ná lok) a hô fok kal szok tam va -
ri ál ni. A sajt tész tát dél után vagy es te ké szí tem el, ame lyet más -
nap már tu dok nyúj ta ni, utá na ha gyom szik kad ni. A füs tö lés
egy éj sza kán át tör té nik, ami hez tölgy fa fû rész port hasz ná lunk.

z A Sajt ké szí tôk Egye sü le té vel ko ráb ban nem volt kap -
cso la tuk. Hogy ju tot tak el ide, a Sajt must rá ra? 
– Min den olyan hir te len tör tént. A te he nek kel va ló fog lal ko zás,
a sajt ké szí tés, a saj tok ér té ke sí té se. Mint azt ko ráb ban em lí tet -
tük, min den szom ba ton „nyi tott por tát” tar tunk, ami kor a vá -
sár lók meg tud ják íz lel ni ter mé ke in ket, és be te kin tést nyer het -
nek a csa lá di gaz da ság te vé keny sé gé be. En nek ered mé nye
le het az, hogy hí re ment a sajt ja ink nak, és a szer ve zôk ta lán így
ta lál tak ránk, és aján lot ták a must rán va ló meg mé ret te tés
le he tô sé gét.

Molnár Viktor és 
felesége, a 100 pontot 
érô füstölt parenyica
készítôi

Â
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z Ké rem, mu tas sák be az ezüs tér mes ter mé kü ket is! 
– Ez egy hagy más, tök ma go la jos, jog hurt krém. A kü lön le ges az
ben ne, hogy a jog hur to kat ál ta lá ban a gyü möl csös íz vi lág mi att
édes íz ûre ké szí tik, ez pe dig sós íz vi lá gú.

z Mi lyen ter ve ik van nak a fej lesz tést il le tô en? 
– Nagy mér té kû nö ve ke dést nem ter ve zünk. Annyi te jet sze ret -
nénk ter mel ni, ame lyet fel dol goz va ér té ke sí te ni tu dunk. Je len -
leg na pon ta 50 li ter te jet dol go zunk fel. Azért nem fo gunk te jet
ter mel ni, hogy azt ol csó áron át ad juk a fel vá sár ló nak.

z A IV. Ma gyar Sajt must ra fô att rak ci ó ja volt a Vaj kö pü lô Gu in -
ness Re kord kí sér let, amely nagy si kert ara tott mind a lá to ga tók,
mind pe dig a részt ve vô sajt ké szí tôk és szer ve zôk kö ré ben.
Az ese mény re 2016. ok tó ber 1-én, a kö zön ség na pon, dél után
4 óra kor ke rült sor. A tö meg sze rû sé gi re kord kí sér let nek az volt a
lé nye ge, hogy egy idô ben, egy hely szí nen a le he tô leg na gyobb
lét szám mal ké szít sünk ha gyo má nyos ké zi el já rás sal va jat.

z Nagy örö münk re si ke rült fel ál lí ta ni a ha gyo má nyos fa ütô vel,
ké zi te ke rô vel, il let ve üveg ben ráz va ké zi vaj köp ülés sel ka te gó -
ri á ban a ha zai tö meg sze rû sé gi re kor dot.

A hely szí nen egy szer re 79 fô ké szí tet te a va jat ha gyo má nyo san,
ké zi mód szer rel. A köp ülés ide je alatt a Ma gyar hang Ze ne kar fer -

ge te ges mu zsi ká ja lel ke sí tett ben nün ket. A kö rül be lül 20-30 perc
alatt el ké szült va jat min den ki ha za vi het te az att rak ció után. 

z Jö vô re foly tat juk, és az V. Ma gyar Sajt must rán meg dönt jük
sa ját re kor dun kat – nyi lat koz ta lel ke sen Mi cha letc ki An na, az
Egye sü let tit ká ra.

2 BEMI

Ke re kes né Dr. Ma yer Ág nes, az Esz -
ter házy Ká roly Egye tem do cen se ír ja:
– Sze ret nék re a gál ni az elô zô szám ban
meg je lent, Bog nár Gá bor ral ké szült in ter -
jú azon ré szé hez, mely ben a Kár pát-me -
den cé re jel lem zô sajt ki fej lesz té se szó ba
ke rült. Aján lom, hogy ol vas sák el „A
Trap pis tát csak köl csön kap tuk! Mi ért
nincs ma gyar ere det vé dett saj tunk?
És mit te he tünk ér te, hogy le gyen?
cí mû cik ket, amely eb ben a szám ban, a
8-9. ol da lon ta lál ha tó cik ket, és egy ku ta -
tá si terv ala pöt le té nek be mu ta tá sa. Nem
egy konk rét bak té ri um ke re sé se vagy egy
konk rét sajt ki fej lesz té se a cél, ha nem az,
hogy meg ta lál juk, hogy mi tôl ma gyar a
ma gyar sajt, és hogy meg tud juk ôriz ni az
azo no sí tott tu laj don sá go kat úgy, hogy
köz ben a mai kor kö ve tel mé nye i nek meg -
fe le lô gyár tás tech no ló gi át al kal ma zunk,
le gyen szó akár kis ter me lôi, akár üze mi
szint rôl. Nem az a leg na gyobb baj, hogy
most nincs még ma gyar ere det vé dett
sajt, ha nem ak kor kö ve tünk el nagy hi bát,
ha nem vég zünk fo lya ma tos fej lesz té sé -
ket ezen a té ren. Öt le te ket le het ugyan
köl csön ven ni az elôt tünk já ró sajt-nagy -

ha tal mak tól, de a sa ját saj tunk csak ak -
kor lesz iga zán a mi énk, ha sa ját „anyag -
ból” (tu dás, kör nye ze ti adott sá gok, ha -
gyo mány, kul tú ra) te remt jük meg.

Dr. Me ré nyi Im re tej gaz da sá gi és tej -
ipa ri szak mér nök hoz zá szó lá sa: 
– A Tej gaz da sá gi Szem le 4. szá má ban a
Ma gyar Élel mi szer könyv, va la mint a Co dex
Ali men tá ri us elô írá sa i nak fi gye lem be vé -
te lé vel cso por to sí tott tej ter mé ke ket pró -
bál tam be mu tat ni, és ez zel együtt az ér -
zék szer vi bí rá lat fon to sabb szem pont ja it.
Egyik ked ves ol va sónk né hány ész re vé telt
tett a le ír tak kal kap cso lat ban, ame lye ket
na gyon szé pen kö szö nök, és megp ró bá -
lok rá né hány szó ban vá la szol ni.

Ja va sol ta, hogy az il lat ne hi á nyoz zon a
bí rá la ti szem pon tok kö zött. Jo gos az
igény, én ezt a ré gi szak szó val ne vez tem
meg: „sza got”.

Ké ré se volt, hogy ne csak az a két ka te -
gó ria le gyen az egyes ér zék szer vi tu laj don -
sá gok meg íté lé se so rán, hogy „meg fe le lô”
vagy „hi bás”. Az ér zék szer vi bí rá la tok so rán
ter mé sze te sen sok fé le szem pon tot le het
fi gye lem be ven ni. Én meg pró bál tam – mint

ahogy kö zöl tem is – el sô sor ban azon tej fel -
dol go zó üze mek ré szé re se gít sé get nyúj ta -
ni, akik nem vé gez nek rend sze res, for ga -
lom ba ho za tal elôt ti, kö te le zô ér zék szer -
vi vizs gá la to kat, vagy nem ren del kez nek
er rôl do ku men tá ci ó val. Ezért fo gal maz tam
meg egy olyan egy sze rû, könnyen ke zel he -
tô és ta lán min den ki szá má ra könnyen
hasz nál ha tó mód szert, hogy szá muk ra is
le gyen va la mi lyen tám pont e fon tos és kö -
te le zô mun ka el vég zé sé hez. Egyéb ként
kö zöl tem egy má sik, enn él sok kal rész le te -
sebb bí rá la ti me tó dust is.

Ami a sajt szí né nek bí rá la tát il le ti, a
sajt ké reg mint bí rá la ti szem pont ta lán el -
vesz tet te a je len tô sé gét az zal, hogy a fó -
li á ban ér lel tek ese té ben nin csen kü lö nö -
sebb je len tô sé ge, mert a ké reg és a sajt
tész ta szí ne gya kor la ti lag tel je sen azo nos. 

Ami a saj tok szí ne zé sét il le ti, gya kor lat -
ban le he tô ség van a tej ter mé kek szí ne zé -
sé re. Az Élel mi szer könyv en ged élye zi bi zo -
nyos – el sô sor ban nö vé nyi ere de tû – szí -
ne zé kek hasz ná la tát. De ezt az elô írt „E”-
szám fel tün te té sé vel kö te les a gyár tó a
ter mé kek fe li ra tán je lez ni. Kér dés most
már csak az, hogy cél sze rû-e szí nez ni a
ter mé ke ket (pl. a sajt tész tát vagy a va jat
stb.), mi vel a fo gyasz tók nagy ré sze „ir tó -
zik” az „E” szá mok tól, ami vár ha tó an,
akár a for ga lom vissza esé sét is ered mé -
nyez het né a gyár tók nál. 

Az ész re vé te lek és ja vas la tok, ha son ló kép pen mint elô zô lap szá munk -
ban, most is a sajt ké szí tés és a sajt bí rá lat té má já hoz kap cso lód nak.
Az aláb bi ak ban két ol va sói vé le ményt adunk köz re, ame lyek kel lô 
ala pot ad hat nak ar ra, hogy egy ér de mi szak mai vi ta in dul jon el.

Szerkesztôségünk postájából 

A nagy köpülés



n 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 Olaszországban, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Államokban üzemelô nyomdákban is.

n 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 a lehetô leghosszabb 
élettartalmúak legyenek. 
A felhasználóknak ne kelljen idô elôtt 
költségekbe verniük magukat a nem 
megfelelô minôségû címkék okozta 
mechanikai fejkopások, ragasztó-felkenôdések 
miatti rendkívüli javítások elvégzésével.

n 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).

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben 
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy 
termelésük zavartalan és folyamatos legyen, 
mindezt a karbantartási költségek optimális
szinten tartása 
mellett.

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: 06-1-471-4000 • Fax.: 06-1-471-4001 • E-mail: info@bizerba.hu

www.bizerba.hu
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Cé günk Né met or szág ban im már 120 éve is mert 

ki vá ló mi nô sé gû lek vár és édes ség ter mé ke i rôl. 

Cég cso por tunk a vi lág ve ze tô gyü mölcs fel dol go zó

vál la la tai kö zé tar to zik, üze me ink van nak 

Né met or szág ban, Len gyel or szág ban és az USA-ban, 

ma gyar le ány vál la la tunk a cég cso port leg ki sebb tag ja, ma 

hoz zá ve tô leg 100 fô vel mint egy 12.000 ton na ter mé ket gyárt éven te. 

Gyü mölcs ké szít mé nye ink vi lág szer te szá mos tej- és sü tô i pa ri 

ter mék ben ke rül nek fel dol go zás ra, part ne re ink 

kö zött tud hat juk a vi lág ne ves tej ipa ri 

és sü tô i pa ri cé ge it.

Vál la la tunk szé les is me re tek kel és 

el hi va tott ság gal ren del ke zik a gyü möl csök 

és gyü mölcs ké szít mé nyek te rén. 

Szen ved élyünk és kéz mû ves tu dá sunk 

pá rat lan in no vá ci ós erô vel tár sul. 

Re mek ter mé ke ket ké szí tünk, me lye ket 

vá sár ló ink él ve zet tel fo gyasz ta nak. 

Ezért büsz kén mond hat juk:


