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z Az idô malmai már szeptember napjait
morzsolják. Ilyenkor eszünkbe jutnak Petôfi
örökbecsû sorai: „Itt van az ôsz, itt van
ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja
isten, hogy mi okból szeretem? de szeretem.” A tejtermelôk számára vajon szerethetô lesz az ôsz?
z Vannak arra utaló jelek, hogy közelmúltunk leghosszabb ideig elhúzódó tejtermelési válsága a végéhez közelít. Európában,
illetve a környezô országokban a „spot” (azonnali) piaci nyerstej árak áprilisban érték el mélypontjukat, azóta hónapról hónapra emelkednek. A legnagyobb mértékû javulás június-július
hónapokban volt megfigyelhetô, augusztus hónapban az árak
kis mértékben, de tovább emelkedtek. Szerte Európában érzôdik a keresletélénkülés, a sajtkészletek kifogyóban vannak, a
40 százalékos tejszín ára május óta megduplázódott, és a vaj
ára is dinamikusan nôtt. A következô hónapokban további áremelkedés valószínû, mert az unió felfüggesztette az ukrán tejtermékek kedvezményes importját minôségi és hamisítási
problémák miatt, illetve azért, mert várhatóan 25 százalékkal
bôvül majd a kínai kereslet. Várhatóan októberben írják alá azt
a kínai-magyar megállapodást, amely lehetôvé teszi feldolgozott magyar tejtermékek szállítását Kínába.
z Ezzel szemben a hazai nyerstej árak csökkenése még júliusban is folytatódott. A júliusi 65,90 Ft/kg hazai felvásárlási ár
12%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az uniós országok között felállított rangsorban (hátulról a másodikként)
hazánkban van az egyik legalacsonyabb tej felvásárlási ár.
z Hogy is van ez? A tej árára vonatkozó árcsökkentô uniós hatások szabad utat kapnak, és azonnal éreztetik hatásukat. Amikor meg növekszik a felvásárlási ár egész Európában, az meg
nem akar hozzánk begyûrûzni. Mi ennek az oka? Nem gondolom, hogy a határon felállított kerítésnek lenne ilyen mágikus
ereje. Korábban a közgazdászok azzal magyarázták az alacsony
felvásárlási árat, hogy a feldolgozó üzemek nagyobb hányada
külföldiek kezén van. Ezt már nem lehet indokként felhozni,
mert nagyobb hányaduk van magyar tulajdonban. Ezek szerint
a magyar tôkés egy jottányit sem jobb, mint a külföldi? Nem errôl van szó! A nagy tejfeldolgozók, a tejüzemek döntô hányada
nem a termelôk tulajdonában van. A három legnagyobb magyar
felvásárló a Sole-Mizo, az Alföldi Tej és a Tolnatej, közülük azonban csak egy, az Alföldi van termelôi tulajdonban.
z Még mindig sok olcsó és silány minôségû importáru érkezik
az országba. Nem növekszik számottevôen a tejfogyasztás.
A magyar tejnek nem elégséges a hazai felvevô piac, így a termelôk külföldön kénytelenek értékesíteni. Lehet, hogy ez nem
is lesz kényszerûség, mert külföldön nagyobb összeget kínálnak
a termelônek a jó minôségû magyar tejért, mint a hazai feldolgozók? Szép új világ…
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Új laktózmentes termékekkel
növelte a Naszálytej a kínálatot
A laktózmentes élelmiszerek piaca évrôl évre növekszik.
Ki tudhatná ezt jobban a Naszálytej Zrt-nél, akik Magyarországon elsôként kezdtek
tejcukormentes tejtermékeket gyártani, több mint 15 évvel ezelôtt,
és máig a legszélesebb laktózmentes tejtermék-portfóliót tudhatják magukénak?

A

vállalat üzletpolitikájának ugyanis az az alapja, hogy az
egészséges táplálkozást elôsegítô és ezzel együtt a különleges fogyasztói igényeket is kielégítô termékekkel
segítsék a fogyasztókat – és persze a kereskedelmi partnereket
is. Folyamatos gyártmányfejlesztéssel törekszenek az egyre
egészségtudatosabb vásárlók korszerû, magas színvonalú kiszolgálására, úgy a hagyományos és a bio, mint a laktózmentes tejtermékek területén.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
A LAKTÓZÉRZÉKENYSÉGRÔL
z Augusztusban Kuk Titus vezérigazgató Erdélyi-Sipos Aliz dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének fôtitkára közremûködésével tartott sajtótájékoztatót Vácott, a Naszálytej Zrt.-nél, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy a hazai
tejfogyasztás növelését a laktózmentes tej és tejtermékek ismertebbé tételével, népszerûsítésével is elô lehet és kell is segíteni. Köztudott, hogy tejfogyasztás terén nagy lemaradásunk
van a többi uniós országhoz képest. A szakemberek szerint ak-

Kuk Titus vezérigazgató
zékenyég? A laktóz (magyar neve tejcukor) egy olyan összetett
cukor, amelyet közvetlenül nem tudunk megemészteni, csak
miután a szervezetünk által termelt laktáz enzim lebontotta
egyszerû cukorrá. Amennyiben az enzim a vékonybélben nem,
vagy csak csökkent mennyiségben termelôdik, akkor beszélhetünk laktóz (tejcukor) érzékenységrôl. A laktáz enzim hiányában
a vastagbélbe jutva kellemetlen tünetek kíséretében bomlik le
(puffadás, hasi görcsök), és vizes hasmenés alakulhat ki. Fontos, hogy ezek a tünetek lehetnek más, a gyomor mûködésével összefüggésbe hozható rendellenességek, betegségek,
ezért a laktózérsénységet teljes bizonysággal csak szakorvos
tudja megállapítani.

MÁR GYÜMÖLCSJOGHURTOKAT
IS FORGALMAZNAK
A MAGIC MILK MÁRKA RÉSZEKÉNT

Erdélyi-Sipos Aliz dietetikus
kor táplálkozunk egészségesen, ha naponta 0,5 liter tejet, vagy
ennek megfelelô mennyiségû kálciumtartalmú tejterméket
veszünk magunkhoz, mégis, a statisztikai adatok szerint ennek
a mennyiségnek csak a felét fogyasztjuk el mi, magyarok.
Mi lehet ennek az oka?
z A konferencia résztvevôi szerint egyre többen ismerik fel vagy
gondolják úgy, hogy érzékenyek a tejcukorra, ezért hagyják el
étrendjükbôl a tejet, és becslések szerint Magyarországon a lakosság egyharmada laktózérzékeny. De mit is jelent a laktózér-

z A korszerû tejfeldolgozó technológiának és a tejfeldolgozó
vállalat innovációinak köszönhetôen a laktózérzékenyeknek
sem kell lemondani a tej és tejtermékek fogyasztásáról, nem
szükséges elhagyni étrendjükbôl ezt az egészséges élelmiszert. Miért? Mert laktózmentes – vagy ahogy Kuk Titus fogalmazott a rendezvényen, „laktózbontott” – tejtermékek segítségével a tejcukorérzékenyek számára is fogyasztható tej és
tejtermékek készíthetôk. A laktózmentes tejtermékekhez a
tejcukor lebontásáért felelôs laktáz enzimet adnak, amelyet a
tejcukorérzékenyek szervezete nem tud elôállítani. A laktózmentes tejbôl és tejtermékekbôl tehát nem hiányzik a tejcukor, hanem bontott állapotban található meg benne. Ezeknek
a tejtermékeknek a beltartalmi értékei megegyeznek a hagyományos termékekével: ugyanannyi kalciumot, D-, B-, A-vita-
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mint, magnéziumot és tejzsírt tartalmaznak. A laktózmentes
termékeket a tejcukorra nem érzékenyek is fogyaszthatják,
ami megkönnyíti a bevásárlást és a fôzést, ha a család egyegy tagja érzékeny a tejcukorra.
z A Naszálytejnél egyre több laktózmentes tejtermék készül.
A Magic Milk termékek gyártójaként ez a vállalat volt az elsô
tejfeldolgozó, amely laktózmentes tejtermékeket készített.
A teljesítményük nagyságát növeli, hogy a gyártást saját szabadalom alapján vezették be és, azóta is a legszélesebb
termékválasztékkal rendelkeznek, piacvezetôk a laktózmentes
termékek gyártása terén. A vállalat ebben az évben kezdte el
gyártani az 1,5% zsírtartalmú laktózmentes tejet, valamint a
fogyasztók körében régóta várt, négyféle ízesítéssel készülô
laktózmentes gyümölcsjoghurtokat.

TE(L)JES ÉLET LAKTÓZÉRZÉKENYKÉNT
z A Naszálytej Zrt. által gyártott laktózmentes tejtermékek
segítségével az iskolai étkeztetésben is kialakítható a tejet és
tejtermékeket optimális arányban tartalmazó, egészséges étrend, így az ajánlott szintre lehet növelni a gyermekek tej- és
tejtermékfogyasztását. Gyerekeknél különösen fontos figyelni
arra, hogy tejcukor-érzékenység esetében se maradjon ki az
étrendbôl a tej és tejtermék, hiszen az intenzív csontfejlôdés
szakaszában nagyon lényeges a megfelelô, legjobban a tejtermékekbôl hasznosuló kalciumbevitel. Amennyiben egy iskolás
gyermek laktózérzékeny, és errôl szakorvosi igazolása van,
a közétkeztetésben kötelezô biztosítani számára a megfelelô
diétás étrendet.
z Felnôttként pedig azzal kell tisztában lennünk, hogy 30 éves
kor fölött a szervezetben csökkenhet a laktáz enzim termelôdése, csakhogy mivel ekkorra jellemzôen megváltoznak az étkezési szokásaink, és már inkább az eleve kevesebb laktózt
tartalmazó, savanyított tejtermékeket fogyasztjuk, ezért nem,
vagy kisebb mértékben jelentkezik a laktózérzékenységre jellemzô diszkomfort érzés. Ebben az életkorban már elértük a
csúcs-csonttömeget, és arra kell törekednünk, hogy megtartsuk azt, és megelôzzük a kalciumhiányos étkezés következtében is jelentkezô csontritkulást.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Róna Péter közgazdász jersey tehenek
tejébôl készíti a kisasszondi sajtokat
Kisasszond Somogy megyében a dombok ölelte Zselic határán
lévô, alig kétszáz lelket számláló kicsiny falu, Kaposvártól 12
km távolságra található. A török kiûzése után csakhamar a
Sárközy család birtokába került, és tulajdonukban is maradt.
A Sárközy család tagjai a megye szellemi életében fontos
szerepet töltöttek be, kisasszondi birtokuk kisebb központja
volt a haladó gondolkodású földbirtokosoknak, íróknak,
költôknek. A falu egyik nevezetessége a 19. század elején
klasszicista stílusban épült Sárközy-kúria.

A

mûemléki védelem alatt álló
épületet most Róna Péter jogász közgazdász és családja lakja, aki az év nagyobb részét Oxfordban
tölti, mivel az ottani egyetemen tanít. Ôt
elsôsorban közgazdászként ismerjük,
most azonban ôstermelôként mutatkozik
be: a kisasszondi birtokán tejtermeléssel
és sajtkészítéssel foglalkozik.

lésvilágomnak. Szerencsére ezt a kúriát
is bemutatták nekünk. A klasszicista stílusban készült épület nagyon megtetszett nekem, így hát meg is vásároltam
azt. (A kúriáról készült légifotó a borító
oldalon.) Az épületet korábban a Somogy Megyei Villamosipari Vállalat használta, és igen lepusztult állapotban volt.
A kúria körüli földterületeket tulajdonosai

z Róna Pétertôl az országosan ismert
közgazdásztól, elsôként azt kérdeztem: hogyan és miként került ebbe a
kicsiny somogyi faluba?
z Tizennégy éves koromban, 1956-ban,
miután egy orosz tank szétlôtte a budapesti lakásunkat, édesanyám kiadta a
jelszót, menjünk innen a francba. El is
indultunk, és meg se álltunk Bécsig. Onnan meg Amerikába mentünk, így már a
középiskolát ott tudtam elkezdeni. A külföldön töltött sok-sok év alatt egy kellemes emlék kísért engem az utamon.
Nem tudtam elfelejteni, hogy kisiskolás
koromban egyszer kirándulni voltam Somogy megyében. Ennek a kirándulásnak
a hangulata, a táj szépsége mély nyomot
hagyott emlékezetemben. Sokszor gondoltam rá, milyen jó lenne ismét a somogyi táj szépségét látni. Úgy hozta a sors,
hogy 1998-ban teljesült a vágyam. Mint
olyan sok mindent, ezt is a feleségemnek köszönhetem. Ennek az a rövid története, hogy feleségem egy alkalommal,
mikor magazinokat böngészett, talált valamelyikben egy ajánlatot, hogy eladó
kastélyokat kínáltak fel megvételre Somogy megyében. Felkerekedtünk, és
megnéztük a kínálatban lévô néhány lerobbant kastélyt, kúriát, malmot. Az épületek nagyobb része barokk stílusú volt,
ezek nem igazán felelnek meg az én íz-

Róna Péter lányával, Emmával
eladásra kínálták fel nekem, melyeket
megvásárolva alakult ki a 123 hektáros
egybefüggô birtok, amely részben legelôbôl, kaszálóból, szántóföldbôl, erdôbôl
és halastavakból áll. Az épület rendbehozatala sok utánajárást kívánt. A halastavak megvásárlása során nagy kalamajka alakult ki a hatósági bürokráciával vívott küzdelemben. Nem akarták megérteni, hogy semmilyen anyagi haszonszerzésre nem szeretném azokat használni,
legyen az továbbra is a területen található sok ezer apró forrás vízgyûjtôje, és
maradjon háborítatlan továbbra is a Kapos folyó fô ágának a forrásvidéke.
Meggyôzésükre felhasználtam azt az irodalomtörténeti dokumentumot is, mely
szerint itt a kúriában tanított Csokonai

Vitéz Mihály, az udvaron álló háromszáz
évesre becsült tölgyfa alatt írta a „A Magánossághoz” címû, egyik legismertebb
versét, melyben az itteni faunát dicséri.
Itt a magános vôlgybe és cserében
Megfrisselô árnyék fedez,
A csonka gyertyányok mohos tövében
A tiszta forrás csergedez.
Két hegy között a tónak és pataknak
Nimfái kákasátorokba laknak;
S csak akkor úsznak ôk elô,
Ha erre bôlcs s poéta jô.
z A kúria megvásárlásának egyenes
következménye volt, hogy tejtermeléssel és sajtkészítéssel foglalkozzanak?
z Az épület felújítása ütemesen haladt, kisebb volt, mint most, hozzáépítettem egy
új szárnyat. A kastély rendbe hozása némi
alkalmi munkát adott a környékbélieknek.
Mindeközben megismertük a falut, rajta
keresztül a kis magyar vidéki valóságot, a
munkanélküliségbôl adódó kilátástalanságot, amely eléggé lehangolt bennünket. Álmaink aztán valóra váltak, beköltözhettünk
a kúriába, de nem éreztük jól magunkat.
Azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni a falu lakóin? Mivel korábban itt a
kúriához tartozó birtokon teheneket tartottak, feleségem és én is abban látottunk
fantáziát, hogy legyen tehenészetünk, foglalkozzunk tejtermeléssel és sajtkészítéssel. Miután ô is Angliában járt egyetemre,
és megszerette az angol sajtokat, utánanézett annak, hogyan lehetne itt is angol
minôségû sajtot készíteni. Felkutatott egy
neves angol sajtmestert, aki aztán ide utazott, és a dolgozóinkat beavatta a sajtkészítés rejtelmeibe. Ez a történet ezelôtt tíz
évvel kezdôdött, azóta készítjük a kisasszondi sajtokat.
z A kisasszondi sajtot jersey tehenek
tejébôl készítik. Miért esett a választás erre a fajtára?
z Az elsô tehenünk egy magyar tarka volt,
majd kipróbáltuk a holstein frízt is. Már három vagy négy tehenünk volt, amikor a jersey mellett döntöttünk. A döntés hátterében az állt, hogy a kipróbált fajták tejébôl
készült sajtot nem találtuk eléggé érdekesnek. A holstein frízt az alacsony zsírtartal-
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Az elsô oklevél az angliai sajtversenyrôl
mú teje miatt nem választottuk. A magyar
tarka teje már jobbnak bizonyult, de annak
nagyobb mennyiségû takarmányra van
szüksége a kettôs hasznosítású volta miatt, és ugyanakkor testtömegéhez képest
kevés tejet ad. A sajthoz, amelynek készítését elhatároztuk, magas tartalmú kazeint
tartalmazó tejre volt szükség. A magas tejzsírtartalom mellett ennek a speciális fehérjének a mennyisége is fontos feltétele
volt annak, hogy az angol sajtmester hölgy
segítségével megálmodott kisasszondi sajtot megalkossuk. Ezeknek a feltételeknek
intenzív tejtermelô fajtájú tehén teje felel
meg, ezért döntöttünk a jersey fajta mellett. Dániából vásároltunk, hoztunk be a
jersey teheneket. Folyamatosan növeljük
az állomány létszámát, jelenleg ötven
egyednél tartunk, szeretnénk mihamarabb
a nyolcvan egyedszámot elérni. A tenyésztéshez szükséges spermát is Dániából hozatjuk be.
z A borjukat mikor választják el, és
milyen módon nevelik?
z Én teljesen ellene vagyok a korai elválasztásnak és a borjuk bármiféle tejpótló
szerrel való nevelésének. A borjak elválasztását nem erôltetjük, és az elválasztásig tejet kapnak. A tejet kezdetben természetes módon az anyától szopás útján
kapják, majd késôbb itatjuk velük a tejet.
A természet dolgába nem avatkozunk be,
addig kapják a tejet, míg annak a szükségét érzik. Általában ez az idôszak 8-10
hetet jelent. Amennyiben valamelyik borjú még a tizedik hét után is tejet akar inni, az megkapja. Lényeg az, hogy hagyjuk
ôket, hogy maguktól jussanak el a szálastakarmány elfogadására. Álláspontom helyességét azzal tudom alátámasztani,
hogy az állományban nincs megbetegedés, nem kell állatorvosi számlát fizet-

Érnek a viaszborítású sajtok

nem. A szaporulatból az üszô borjukat állomány gyarapítás céljából megtartjuk, a
bikaborjúkat pedig értékesítjük.
z Milyenek a tartási körülmények,
milyen szempontok ér vényesülnek a
takarmányozás során?
z A tehenek kora tavasztól késô ôszig
vegyszermentes legelôn vannak. Este fejés elôtt jönnek be az istállóba, és reggel
fejés után mennek ki. A fejés sajtáros fejôgéppel történik. A legeltetés mellett
szénát (rétiszéna, lucernaszéna) kapnak,
és fejéskor az abrakot. A takarmány nagy
részét saját földterületünkön termesztjük
meg, természetes körülmények között.
Mûtrágyát és vegyszereket nem használunk. A talajutánpótlást szervestrágyázással oldjuk meg. Amennyiben szükségessé válik a takarmány vásárlása, azt
olyan gazdától vesszük, aki hasonló módon vegyszermentesen gazdálkodik.
z Naponta mennyi tejet dolgoznak
fel? Milyen módon értékesítik az elkészített sajtokat?
z A naponta feldolgozott tej mennyisége
300-500 liter között változik. Minden esetben hôkezeljük, és a megfelelô zsírszázalék
eléréséhez szeparáljuk a tejet. A szeparálás után kinyert tejszínbôl vajat készítünk.
Az általunk készített vaj zsírtartalma egyedülállóan magas, képesek vagyunk a 89%os zsírtartalmú vajat elôállítani. A sajtok a
sajtkultúrán, folyékony tejoltón és són kívül
semmilyen adalékanyagot nem tartalmaznak. Kemény-, félkemény, lágy és füstölt
sajtokat készítünk. Végsô formájukat a sajtok préselés útján nyerik el. Vekni formájút
is készítünk, a vendéglátósok ezt a formát
kedvelik. A kerek formájú sajtok 1,4 illetve
8 kg súlyúak. Az érlelés (3-36 hónap) elsô

szakaszában viaszborítást kapnak, mely a
késôbbi tárolhatóságot is elôsegíti. Fajtától
függôen különbözô színûek a viaszborítások. A füstölt sajtot kéthónapos érlelés
után hagyományos módon bükkfával füstöljük. Sajtjainkat elsôsorban villányi és
szekszárdi borászatoknak értékesítjük (Heimann pincészet, Polgár Pincészet, Konyári Pincészet stb.). A borászok sokat segítettek nekünk azáltal, hogy meg tudták határozni, milyen ízvilágú, milyen karakterû sajtot szeretnének a borokhoz társítani. További értékesítési lehetôséget az ad, hogy
a fôváros viszonylatában számos vendéglôben megtalálhatók sajtjaink, köztük a legelôkelôbb helyeken is. A Balaton mentén is
ott vagyunk. Példaként tudom mondani,
hogy a Kistücsök vendéglô séfje zseniális
sajtételeket készít sajtjainkból. Sajtjaink a
kiskereskedelemi egységekben Budapesten a CBA egyes üzleteiben és delikát boltokban, valamint Pécsett, Kaposváron és
Kisasszondon is kaphatók, de az értékesítés gerincét a borászatok és a vendéglôk
alkotják.
z Híre ment annak, hogy néhány évvel ezelôtt egy Angliában megrendezett sajtversenyen komoly eredményeket értek el.
z A sajtkészítés meghonosítása után három év telt el, hogy az angol sajtmester
hölgy – aki folyamatosan követte fejlôdésünket – elérkezettnek látta az idôt arra,
hogy megmérettessük magunkat. Mindjárt az elsô alkalommal a világ egyik legnagyobb és legtekintélyesebb sajtversenyén, Nantwichben 2012-ben a kisaszszondi füstölt sajtot ezüstéremmel díjazták, majd egy évre rá a kisasszondi
keménysajtunk aranyérmes lett. Sok
sajtversenyen indultunk attól kezdve,
mindegyiken elôkelô helyezést értünk el.

Â
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Jersey növendék
z Mielôtt belevágtak volna a vállalkozásba, mennyire voltak biztos a dolgukban, hogy az sikerülni fog? Tudták, hogy képesek lesznek piacképes
termelôi sajtokat készíteni?
z Mindent feltérképeztünk, utánajártunk
dolgoknak. Elvégezte a feleségem és én is
az Aranykalászos Gazda tanfolyamot. Felvettem a kapcsolatot a Sárközy-kúria tulajdonosának leszármazottjával. Ô is elmondta, hogy régen a birtokon a gazdálkodás szerves része volt a tehéntartás, tehát ami korábban mûködött, annak most
is mûködni kell, ehhez minden feltétel
megvan. A tejfeldolgozóba a gépeket, berendezéseket Hollandiából hozattuk. A jersey történethez tartozik, hogy az a dán
cég, ahonnét a teheneket hoztuk, és
amelytôl vásároljuk a szaporítóanyagot is,
kidolgozott a tenyésztési célnak megfelelô
genetikai tervet, amely szerint az állomány
teljesítménye folyamatosan növekedni
fog. A másik kérdés a munkaerô helyzete.
A gazdaságban 12 fôt foglalkoztatunk, de
közülük csak néhányan megbízható, jó
munkaerôk. Sajnos azt kell mondani, hogy
a rendelkezésre álló munkaerô biztosítása
nagyon kritikus. Az a véleményem, hogy
az iskolai képzés megújításra szorul, sajnálatos, hogy az illetékesek nem akarják
ezt tudomásul venni. A munkaerôhiány
oka részben az, hogy sokan elmennek külföldre dolgozni, a másik ok pedig abban
keresendô, hogy a magyar munkaképes
korú lakosság 40%-a nem rendelkezik
olyan végzettséggel, amely társadalmilag
hasznosítható lenne! Ez a legrosszabb
adat ezen a területen az egész Unióban.
z Mint országosan ismert közgazdász
miként értékeli a tejtermelési válságot? A tejágazat különbözô testületeivel, szakmai szer vezeteivel milyen a
kapcsolata?
z Az idôm nagyobb részét Oxfordban töltöm, nincs kapcsolatom a tejtermelôk
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Az istálló még az uradalmi idôben épült
szervezeteivel. Úgy látom, hogy a magyar
tejtermelôket nem érintette meg a jersey
fajtában rejlô nagy lehetôség. Úgy tekintenek erre a fajtára, mint egy egzotikus tehénfajtára. Még szerencse, hogy a debreceni egyetemen dolgozó dr. Béri Béla sokat
tesz ezért az intenzív tejtermelô fajtáért.
Ennek nagyon örülök, én magam is tagja
vagyok a Koncentrált Tejû Fajtákat Tenyésztôk Egyesületének. A fô vonulatot képviselô holstein fríz fajtát tartó gazdák valószínûleg nem is akarnak hallani rólunk, persze
lehet, ugyanúgy vagyunk ezzel mi is, hogy
nem igen akarunk hallani róluk.

séért tudja eladni a sonkát. Ezzel azt
akartam érzékeltetni, hogy a mezôgazdasági termelés nálunk nem támogatás
vagy kvóta kérdése, hanem egy rossz termelési szerkezet eredménye. A termelési
lánc szétszakítása nagyon kedvezôtlen
körülményekkel jár, azért, mert a termelô
elveszíti az árbefolyásoló képességét.

z A tejnek ugyanaz a közgazdaságtana,
mint sok más egyéb mezôgazdasági terméknek. Akkor rendezôdnek el a dolgai, ha
egy egész termelési láncot lefoglalnak.
A megtermelt tejet fel kell dolgozni, és úgy
kell értékesíteni. A sikeres gazdasági tevékenységhez az szükséges, hogy a termelô
képes legyen befolyásolni az árakat. A magyar mezôgazdaságnak nincs befolyása az
energiaárakra, a gépek, mûtrágya, a vegyszerek és a megtermelt termék árára. Ilyen
körülmények között hát persze hogy vesztésre áll. A francia sajtkészítônek nincs
ilyen gondja. Ha valaki brie sajtot akar venni, akkor az annyiba kerül, amennyit annak
termelôje mond. Nem mondhat akármit,
de mindenképpen van befolyása az ár alakítására. Mindaddig, amíg a magyar mezôgazdaság alaptermék elôállításával foglalkozik, vergôdésre van ítélve. Ebbôl ki kell
szállni, ennek nincs értelme.

z Igen, de nézzük meg, hogy mit tettünk
a helyzet megváltoztatására az elmúlt 25
esztendôben. A másik fontos dolog az
lenne, hogy az állam megfelelô módon
segítse a kistermelôket. El kellene azt érni, hogy ha valaki mondjuk sajtkészítésre
vállalkozik, legyen, egyetlen hatóság, ahol
le tud bonyolítani mindenféle engedélyeztetési eljárást. Ennek az egy hatóságnak
lenne az a feladata, hogy a többi hatóság
felé elrendezze a szükséges ügyeket, felvilágosítást, segítséget adna, megoldaná
a problémát. Egy kis vállalkozásnak, mint
amilyen a miénk, nincs lehetôsége és
ideje arra, hogy hatóságtól hatóságig rohangáljon. Nekem nyolc hatósággal kell a
kapcsolatot tartani, elvárásuknak megfelelni. Közben mulasztás miatt, szabálysértés okán büntetnek. Mindezek olyan jellemzôk, amelyek Magyarország legroszszabb hagyományait viszik tovább. A hatóságok mint a hatalom megtestesítôi elnyomják a vállalkozásokat, önkényeskednek, kihasználják helyzeti fölényüket, kizsákmányolnak, büntetnek. Azt mondom,
hogy hagyjuk a fenébe a nagypolitikát, a
szavazást pl. a migránskérdésrôl. Helyette tegyük rendbe dolgainkat, legyen megalkotva a vállalkozásbarát politika, legyen
az oktatás megreformálva, és legyen egy
jól mûködô államszervezet kiépítve.

z Egy alkalommal, amikor Olaszországban
voltunk, Udinében szálltunk meg, betértünk egy borvendéglôbe. Az étlapon szerepelt a magyar mangalica sonka is, mely
úgy kerül az olasz vendéglôbe, hogy Magyarországról olcsó áron megvásárolják a
mangalicát, majd azt Olaszországba feldolgozzák, és onnan értékesítik mint
készterméket. Az olasz termelô így bevallottan 40%-os haszonra tud szert tenni, a
mangalica beszerzési árának a hétszere-

z Az okok, mármint a termelési lánc
szétszakítása, a feldolgozó üzemek
nyugati országok érdekeltségi körébe kerülése a rendszer váltás idején
keletkeztek?

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZÖSSÉGI MARKETING ALAPBA
TÖRTÉNÔ BEFIZETÉS RENDJÉRÔL
1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál mûködô Közösségi Marketing Alapba történô befizetés kiterjesztésérôl szóló
2/2015. (II. 6.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
„A Magyarország területén mûködô tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplô, valamint tej-kiskereskedô (a továbbiakban együtt: befizetô) – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles piacszervezési hozzájárulást fizetni a
szakmaközi szervezet által mûködtetett 2. § szerinti Közösségi
Marketing Alapba.”
2. A PIACSZERVEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSRE
KÉT LEHETÔSÉGET AD A JOGSZABÁLY:
• a tej és tejtermék forgalmazásból származó, tárgyévet megelôzô naptári évben keletkezett nettó árbevétel fél ezrelékének megfelelô összeg befizetése, vagy
• a Tej Terméktanács tulajdonában álló „Tej-Szív” védjegycsalád jogszerû használata alapján történô védjegyhasználati díj
megfizetése.
3. A BEFIZETÉS RENDJE – NET TÓ ÁRBEVÉTEL
FÉL EZRELÉKÉNEK MEGFIZETÉSE:
• a befizetésre kerülô összeget két egyenlô részletben tárgyév
április 15. és október 15. napjáig kell teljesíteni a
10300002-43714050-70383285 számú folyószámlára,
• a Tej Terméktanács a befizetésrôl a befizetô külön kérelmére
elektronikus Igazolást állít ki
• az alábbi adatok megadása mellett: a gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, adószáma és elektronikus elérhetôsége,

• a Tej Terméktanács Ügyvezetô Igazgatója az Elnökség Kérelemnek helyt adó határozata alapján a Kérelmezôvel – határozott idôtartamra – védjegyhasználati szerzôdést köt, az
Elnökség döntésétôl számított 30 napon belül,
• a Szerzôdés mindkét fél által történô aláírását követôen a Tej
Terméktanács számlát állít ki a befizetendô összegrôl.
5. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
• 2015. évi CXVII. törvény a mezôgazdasági termékpiacok
szervezésének egyes kérdéseirôl, a termelôi és a szakmaközi szervezetekrôl,
• 2/2015. (II. 6.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanácsnál mûködû Közösségi Marketing Alapba
történô befizetésrôl szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztésérôl,
• az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete
(2013. december 17.) a mezôgazdasági termékpiacok
közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérôl.
6. A VÁRHATÓ SZANKCIÓK
a mezôgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseirôl, a termelôi és a szakmaközi szervezetekrôl szóló 2015. évi
CXVII. törvény 20. és 22. §-ában kerültek meghatározásra.
7. FIZETÉSRE KÖTELEZET TEK
• tejfeldolgozók,

• a kérelmet a marketing@tejtermek.hu elérhetôségre kell
megküldeni.

• tej-nagykereskedôk,

4. A BEFIZETÉS RENDJE – A TEJ TERMÉKTANÁCS
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ „TEJ-SZÍV” VÉDJEGYCSALÁD
HASZNÁLATI DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE:

amennyiben a tej- és tejtermék forgalmazásból származó,
tárgyévet megelôzô naptári évben keletkezett nettó árbevétele
meghaladja az 50 millió Ft-ot.

• ebben az esetben a Tej Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu) található Védjegyhasználati Kérelem pontos és
hiánytalan kitöltésével, valamint annak a Tej Terméktanács
Titkárságára postai úton történô megküldésével (1115
Budapest, Bartók Béla út 152/c.) kezdeményezhetô a védjegyhasználati jogosultság megszerzése,
• kereskedô kérelmezô esetében feltétel, hogy a tej és tejtermék forgalmazásból származó, tárgyévet megelôzô naptári
évben keletkezett nettó árbevétel kevesebb, mint 50%-a
származzon import termékek forgalmazásából,
• a beérkezett Védjegyhasználati Kérelem elfogadásáról vagy
elutasításáról a Tej Terméktanács Elnöksége dönt, megvizsgálva a Védjegyhasználati Szabályzatnak való maradéktalan
megfelelést, valamint a Kérelem helyességét,

• tej-kiskereskedôk,

8. A VÉDJEGYEK TERMÉKEKEN TÖRTÉNÔ FELTÜNTETÉSE
Védjegyhasználati Szerzôdés mindkét fél által történô aláírását követôen, a Terméktanács elektronikus úton, kérésre,
vektoros formátumban a Védjegyhasználó részére megküldi a
védjegyeket.
Megjegyzés:
• ez a lista a Tej Terméktanácshoz beérkezô kérdésekkel folyamatosan bôvítésre kerül,
• ezen tájékoztatóhoz nem fûzôdik jogerô, minden esetben a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell és lehet alkalmazni.
2 TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
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Sajtkészítés felsôfokon
Bognár Gáborral
z Bognár Gábort, a mosonmagyaróvári
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
egykori igazgatóját, a tejfeldolgozás
egyik jeles szakértôjét arról kérdezem,
hogy miként alakult ki a tejes szakmához
való kötôdése.
z A nagymamám egy tejbegyûjtôben dolgozott, az apám pedig elismert tejipari szakember volt, aki a Baranyatej Villányi Sajtérlelôje vezetôjeként a Márvány sajt készítését
irányította. Így talán érthetô a családi indíttatás. A Baranyatej ösztöndíjasaként a
Szentlôrinci Újhelyi Imre Élelmiszeripari
Szakközépiskolában szakmunkás bizonyítványt, majd a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem Mosonmagyaróvári Karán tejipari
szakmérnök diplomát szereztem. Utólag
visszatekintve nagy szerencsém volt, mert a
Magyar Tejgazdaságii Kísérleti Intézethez
hívtak dolgozni, ahol tudományos segédmunkatársként kezdtem, és az intézet igazgatójaként fejeztem be a 30 éves intézeti
pályafutásomat. Számomra ez egy nagyon
mozgalmas, szép idôszak volt. Nap mint nap
komoly kihívásokkal találkoztam, és ezek
megoldása során igen gazdag és sokrétû tapasztalatok birtokába kerültem. Az Intézetnél a szakma legkiválóbb képviselôitôl tanulhattam meg a szakmát, és a segítségükkel
tapasztaltam meg a tisztességgel elvégzett
gyors és hibátlan munka örömét. Nagy lendületet adott a munkámnak az, amikor az
Intézet kereskedelmi igazgatójaként – kezdetben a Hansen cég, késôbb több természetes élelmiszeripar adalékanyagot gyártó
cég képviselete, termékeik forgalmazása révén – megismertem az összes magyarországi tejfeldolgozót, és bekapcsolódhattam a
náluk folyó gyártás- és gyártmányfejlesztésükbe. Ez a munka elképzelhetetlen a megfelelô szaktudás, a kölcsönös bizalom és a
jó partnerkapcsolat nélkül.
z Mit lehet tudni a szakmai múltról? Miért
hagyta ott az intézetet?

z Nem az én döntésem volt, 2013-ben váratlanul és tisztességtelen módon kirúgtak.
Ezért munkaügyi bírósághoz fordultam, ahol
az ügy számomra megnyugtató módon rendezôdött. A magam részérôl büszke vagyok az
Intézetnél végzett munkámra. Azt azért nagyon sajnálom, hogy igazgatóként nem sikerült befejezni azt a munkát, amit a vezetô kollégáimmal elkezdtem.

z Hogyan folytatódott a karrierje?
z Több állásajánlati lehetôséget mérlegelve és
megköszönve döntöttem úgy, hogy saját vállalkozást alapítok. Bíztam és bízom abban, hogy a
különleges minôségi tejtermékekre mindig lesz
kereslet, és ezek gyártása jó üzleti lehetôséget
rejt a nagyobb, de elsôsorban a kisebb, a most
vagy a jövôben épülô feldolgozók számára. Másokkal együtt tejfeldolgozók tervezésével, kivitelezésével, tejipari gyártás és gyártmányfejlesztéssel, szaktanácsadással foglalkozom.

z Milyen fantáziát lát a kistermelôkkel kialakult kapcsolatokban?

z Gyakorlati tapasztalatokon alapuló meggyôzôdésem, hogy a hazai nagyobb tejfeldolgozók
kevés új színt visznek a tejtermékek világába.
Sokkal inkább bízom abban, hogy a kisebb,
nemrég indult vagy a közeljövôben induló tejfeldolgozóknál várható a megújulás, és sok izgalmas, kitûnô terméket fognak készíteni. Úgy
gondolom, hogy az a tapasztalat, amelyet szereztem, jól hasznosul majd a kisebb vagy közepes méretû tejfeldolgozóknál, vagy akár a
kistermelôknél is.

z A Sajtkészítôk Egyesületében olyan javaslat vetôdött fel, hogy a Kárpát-medencére jellemzô sajtot kellene készíteni, és
ennek érdekében egy saját sajtkultúrát
kifejleszteni.
z Nem halottam még errôl az elképzelésrôl.
Véleményem szerint nincs rá sok esély, hogy ez
megvalósuljon. Nem tartom valószínûnek, hogy
ebben a magyar tejfeldolgozók közös nevezôre
tudnának jutni, ismerve a magyar mentalitást,
az összefogás hiányát. Úgy gondolom, ha ma
egy tejfeldolgozó nagy dolgot akar alkotni a tejtermékek piacán, akkor annak valami különleges terméket kellene készítenie. Nem kell itt
nagy dologra gondolni, csak ki kellene lépni a
jellegtelenné, silánnyá tett Trappista bûvkörébôl. Véleményem szerint a hagyományos módon gyártott Trappista sajtnak a világ legjobb
sajtjai között van a helye. Most is van egy olyan
kis magyar sajtüzem, amely hagyományos módon készít ilyen kiváló minôségû Trappista sajtot. Sajnos a Trappista gyártásának több évtizeden keresztül folyamatosan változott rossz
irányba a gyártástechnológiája. A Trappista sajt
minôsége a helytelenül megválasztott gépsoroknak, a sajtkészítés biológiáját és kémiáját
hátérbe szorító rövid gyártási idôknek, a nagy
odafigyelést és a sok kézi munkát is igénylô ha-

Bognár Gábor értékel
gyományos érlelést kiszorító fóliás érlelésnek,
valamint az alapanyag-takarékos gyártási eljárások miatt fokozatosan romlott le a mostani
állapotra. A sok évtizedes gyakorlati tapasztalat
azt mondatja velem, hogy nem kell feltétlenül
új sajtot kitalálni; van olyan sajtunk több is,
amely korszerû technológiával és nagyobb odafigyeléssel újból kiváló minôségû és exportképes termékünk is lehetne.

z Azt akarja mondani a felhozott példával, hogy nem szükséges új sajtkultúrát
kifejleszteni ahhoz, hogy igazán jellegzetes, különleges sajt készüljön a Kárpátmedencében?
z A kultúra csak az egyik összetevôje a jó sajtnak. Ugyanilyen fontos maga az alapanyag, a
jó technika és a biztos, a sajtérlelésre is kiterjedô technológia. Több ezer termelôi kultúra
van a világon forgalomban, biztos lehetne köztük találni olyat, amelynek segítségével igazi,
egyedi ízeket lehetne varázsolni a sajtba. Példaként tudom felhozni a magyaralmási Páter
sajt kifejlesztésének történetét. Azt gondolom,
hogy ott sikerült egy olyan karakteres, a magyar ízlésvilágnak megfelelô szagú, ízû és állományút sajtot kifejlesztenünk és különbözô
érési idôvel piacra vinni, amely a gasztronómiában nagyon sokoldalúan használható fel. Bizonyíthatja ezt, hogy a III. Nemzetek Sajtversenyén 17 ország sajtja közül ez a sajt lett Magyarország kedvenc sajtja. Manapság, ha egy
vállalkozás tudja azt, hogy milyen sajtot szeretne készíteni, azt minden további nélkül meg
tudja csinálni. Persze nem könnyû összehangolni a különbözô, minôséget befolyásoló tényezôket úgy, hogy állandó minôségû sajtot lehessen készíteni. Én inkább az állandó minôségre hívnám fel a figyelmet. Minden sajtkészítônek, így a legkisebb és a legnagyobb termelônek is az azonos minôség fenntartására kell
törekednie. Képzeljük el, mi lenne, ha a suszter is úgy készítené el a kiválasztott cipôt,
ahogy éppen sikerül? Mondjuk, a jobb lábas
három számmal lenne nagyobb, mint a bal.
Amíg a minôségre törekvés nem lesz meghatározó a sajtgyártók gondolkodásában, addig
nem lesz elôrelépés a sajtkultúránkban.
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z Manapság nagyon divatba jött a sajtversenyek szervezése. Mi a véleménye a sajtversenyekrôl?
z Fontosak és hasznosak. Nekem például a
Szega Foods Kft. által évekkel ezelôtt meghirdetett Nemzetek Sajtversenye nagyon szimpatikus. A kisebb és közepes sajtkészítôk piacra
jutását és a sajtkultúra fejlesztését kívánja segíteni. Ez egy nagyon korrekt verseny, mert a
versenyen induló sajtokat egy elôre meghirdetett hosszú idôpontban Budapest több pontján
és a Budai Borfesztivál teljes idôtartama alatt
a sajtkedvelôk megkóstolhatják, és szavazhatnak a nekik legjobban tetszô sajtra. Mivel a fogyasztó a legszakavatottabb szakértô, ezért a
döntése megkérdôjelezhetetlen.
z A Sajtkészítô Egyesület által szervezett Sajtmustrán egy alkalommal volt módom arra,
hogy bíráljak is. Tapasztalatként azt tudom
mondani, hogy néhány ígéretes, jó minôségû
sajtot neveztek a termelôk, csak biztatni tudom ôket a további munkára. Örülnék, ha a jövôben a verseny után a zsûri által legjobbnak
ítélt sajtokat a versenyzôk és a látogató közönség is megkóstolhatná. Ez segítséget jelenthetne a sajtkészítôk szakmai munkájának tökéletesítésében, növelhetné az ismertségüket
is, és bôvíthetné a fogyasztók sajtokkal kapcsolatos ismereteit is. A jövôben a zsôri munkáját nagymértékben segítené, ha a bírálatra
leadott sajthoz mellékelne a sajt készítôje egy
leírást is, amely tartalmazná a sajtokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat – az összetételét, a bírálat és a fogyasztók szempontjából
fontos szárazanyag tartalmát, zsírtartalmát,
iletve a szárazanyagban mért zsírtartalmát, a
fontosabb érzékszervi tulajdonságok közül a
külalakját, szerkezetét, jellemzô szagát és ízét,
valamint a korát is. Eddig sokan úgy adtak le
sajtot, hogy azt se tudják, melyik kategóriába
nevezik. Ilyen körülmények között nehéz elbírálni a sajtot, korrekt módon nem is lehet. Tudomásul kell venni a magyar sajtkészítôknek,
hogy igazodniuk kell a világ dolgaihoz. Sok kistermelô nem hiszi el, hogy addig nincs minôségi elôrelépés, amíg nem tudja magának
megfogalmazni, hogy milyen sajtot szeretne
készíteni. Meg kell határoznia a készíteni kívánt sajt legfontosabb tulajdonságait – jellemzô tömegét, formáját, kémiai összetételét,
szerkezetét, állományát, szagát, ízét stb. –, és
azon kell dolgoznia, hogy az lehetôleg mindig
ugyanolyan legyen. Kitartó munka eredményeként ki kell alakítani egy standard terméket,
amelyet szerencsés esetben akár mások is elkezdenek meghatározott minôségben gyártani
és piacra vinni. Korábban így alakultak ki, jöttek létre a ma ismert helyi vagy nemzetközi ismertségnek örvendô sajtok. A nyugati, fejlettebb sajtkultúrával rendelkezô országokban
már szakosodott bírálati rendszer van, azonos

sajtok között történik az összehasonlítás. Például Svájcban több mint száz Ementáli sajtkészítô versenyez azért, hogy megmérettesse
magát, megszerezze a legjobb sajtnak a legjobb gyártónak járó elismerést – amit gondolom, hogy az árban is érvényesíteni tudnak. Ez
nálunk sajnos még nem így van, így nincs
könnyû helyzetben a zsûri, mert ez jelen pillanatban úgy néz ki, mintha az „almát a körtével” hasonlítanánk össze.

z Hiányoznak a sajtversenyekrôl a nagy
tételben elôállító ipari termelôk. Ilyen körülmények közt hogyan alakíthatunk ki az
ô termékükrôl értékítéletet?
z Teljesen normális dolog, hogy a kistermelôk
és a nagy sajtgyártók jól megférjenek a piacon,
mindkettônek megvan a létjogosultsága. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden termelônek az az érdeke, hogy legyen ott minden fórumon, ahol a termékét korrektül meg tudja
mérettetni. Nálunk sajnos kevés a sajtgyártó,
és nagyon szegényes a kínálat is. A magam részérôl örülnék, ha lenne egy olyan sajtverseny,
ahol mindenki, aki bízik a termékében és a
verseny tisztaságában, indulna.

z Az elôbbi kijelentését nagyon fontosnak tartom, miszerint minden termelônek
az érdeke, hogy minden fórumon legyen
ott, ahol termékét korrektül meg tudja
mérettetni. A nagy sajtgyártók távolmaradása a sajtversenyektôl azzal magyarázható, hogy nem kellô színvonalú a sajtok zsûriztetése?
z Tény, hogy elég sok megoldásra váró feladat
van még a téma körül. Nem teljesen kiforrott a
zsûriztetés rendszere, a bírálat módszere, és
nincs erre a feladatra jól felkészített szakembergárda sem. Megjegyzem, hogy évtizedekkel
ezelôtt a sajtbírálatnak jól bevált gyakorlata
volt. Ennek ellenére inkább arra gondolok,
hogy a nagyobb sajtgyártóknak még nem jelent presztízst a hazai sajtversenyeken való
részt vétel, nincs a hazai piacon komolyan vehetô versenytársuk, mert egy-egy terméket,

Sajtbírálaton
(Kép jobb oldalán Bognár Gábor)

például a Pannónia vagy a Camembert vagy az
Óvári sajtot csak egy gyártó készíti. A Trappista
sajtgyártók távolmaradását nem igazán értem,
mert egy szép eredményt a marketing munkában nagyon jól lehet hasznosítani. Példát lehetne venni a borászoktól, akik a felkészültségüktôl függôen minden hazai és külföldi versenyt megragadnak a piaci sikert is garantáló
sikeres megmérettetés érdekében. Aki nem
bízik a hazai versenyekben, javaslom, hogy keressen neves külföldi sajtversenyeket! Egy
szép külföldi siker biztosan segítené a hazai értékesítését és akár az exportját is.

z Mit tud segíteni egy magyar kézmûves
sajtkészítônek egy külföldrôl ide hívott
jeles szakember, aki viszont nem ismeri
az itthoni viszonyokat?
z Vannak néhányan, akinek ez is egy jó segítség lehet. Nagyra értékelem a Sajtkészítôk
Egyesületének ezirányú tevékenységét is. Én
azonban azt gondolom, hogy egy kistermelôt
egy látványos sajtkészítô bemutató nem igazán tudja segíteni. Megfelelô szakmai alapok
nélkül bárkinek is nagyon nehéz segíteni. Egy
külföldi sem tud. Sokkal fontosabb lenne a
tejipari szakmunkások évek óta megszüntetett képzésének megfelelô színvonalú újraindítása. Érdemi segítséget azoknak a kistermelôknek lehet adni, akik világos üzleti elképzeléssel és határozott céllal bírnak. Rendelkeznek az adott termék gyártásához szükséges alapvetô technikával, tisztában vannak
a gyártási technológiával, alapvetô gyártásközi és késztermék-vizsgálaton alapuló gyártási
naplót vezetnek, és a gyártásuk teljes egészében visszakövethetô.

z Miként tudja segíteni felhalmozott tudásával, tapasztalatával a hazai sajtkészítés színvonalát?
z Az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag folyamatosan tejipari, köztük a sajtgyártáshoz kötôdô gyártás- és gyártmányfejlesztéssel foglalkoztam. Ezzel szeretnék foglalkozni a jövôben is. Nagyon sok innovatív megoldás még
nem jutott el a hasznosításig. Az elmúlt években több nagyobb tejtermelô döntött úgy,
hogy a saját maga által megtermelt tejet értéknövelô módon szeretné feldolgozni egy saját és pályázati forrásokból megvalósított tejfeldolgozóban. Néhányukkal sikerült olyan
együttmûködést, partnerkapcsolatot kialakítani, amely eredménye egy-egy új sajtban kell
hogy megnyilvánuljon. Bízom abban, hogy az
így létrejött Páter sajt vagy az Almási Zsírszegény sajt vagy a Ranolder sajt évek, évtizedek
múlva Magyarországon túl a világban is ismertek, elismertek lesznek.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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TEJSZÖVETKEZETEKRÔL II. rész
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a MAGOSZ-szal
és a COGECA uniós mezôgazdasági szövetséggel közösen,
ez év április 29-én menzetközi konferenciát tartott
a mezôgazdasági szövetkezetek lehetôségeirôl a közös
agrárpolitikába illesztve. A NAK célja ugyanis a gazdaságok
termelésének és termékértékesítésének összehangolása,
a külföldi piacokon való egységes fellépés biztosítása
és piaci információs adatbank létrehozása.

G

yôrffy Balázs elnök már a konferencia megnyitóján utalt arra,
hogy a magyar mezôgazdasági
termékek értékesítését cikkcsoportonként országos vagy regionális szinten
össze kellene fogni a versenyképesség javítása érdekében. Egyben kifejezésre juttatta, hogy a NAK minden rendelkezésére
álló eszközzel elô kívánja segíteni a mezôgazdasági vállalkozások integrációját, az
így létrejövô szövetkezések piacra lépését, a kiszámítható gazdasági és szabályozási környezet javítását és a gazdálkodók felvilágosítását. Szerinte az értékesítô szövetkezetek létrehozása elengedhetetlen az EU piacain való megjelenésünk
fokozásához. Maguk a gazdálkodók azonban – amint azt egy tízezer fôt felölelô, a
Magyar Tudományos Akadémia és a NAK
által 1995-ben végzett reprezentatív felmérés megmutatta – vonakodnak a szövetkezéstôl, attól tartva, hogy az az önállóságuk feladását és valamilyen „felsô
utasítás” elfogadását jelenti. A nem mindig önkéntesen, kolhoz mintára létrehozott TSZ-ek szelleme máig kísért, függetlenül attól, hogy azok már letûnt kort képviselnek. Ez az egyik oka annak, hogy az
újonnan alakított, más funkciójú szövetkezések (pl. TÉSZ-ek) többsége is rövid
távú, alkalmi célokat szolgál, sokszor
csak a lehívható pályázati források elnyeréséért, esetleg pályázati plusz pontokért,
nem pedig valós eredmény elérése érdekében állnak össze a gazdálkodók.

z Érdemes lenne példát vennünk a német
Raiffeisen Szövetségrôl, amelyet – Guido
Seedler vezetôségi tag elmondása szerint
– a Raffeisen család két tagja alapított
meg közel 160 éve. Jelenleg 2250 szövetkezetet tömörít. Sikerét pedig jelzi, hogy
1950 és 2015 között az árbevétele évi
3 milliárdról 60 milliárd euróra növekedett.
A kereskedelmi forgalomban lévô német
mezôgazdasági termékek több mint fele a

szövetségen keresztül értékesül. A német
szövetkezetek részesedése: tejfeldolgozás 66%, állatkereskedelem 55%, gabonakereskedelem 50%, zödség-gyümölcs 45%.

z Seedler úr röviden ismertette néhány
szövetkezet gazdálkodásának fôbb adatait. A legnagyobb német szövetkezeteket a
BAY-WA, az AGRAVIS, és a DMK (Deutsches
Milchkontor GmbH) képezi, ezeknek döntô szerepük van a tejár meghatározásában. Nagyobb tejszövetkezet még a Molkerei Ammerland és a Bayerische Milchindrustrie. A szövetkezés alapelvei: önsegélyezés, önkormányzás, egyetemleges
felelôsségvállalás. A szövetkezeti tagság
nem egyszerûen csak eladó-vásárló kapcsolatot jelent, hanem a termelô egyben
tulajdonos is, és a termékgyártó-értékesítô közös érdekeltség tagja. Szervezési
reklámmondatuk: „Ha szövetkezeti tag
vagy, az erôsíti piaci poziciódat”. Seedler
úr szerint a legfontosabb törekvés, hogy a
tagok egyedileg élvezhessék a szövetkezés elônyeit, hasznát, ennek eszköze az
együttmûködés. Mint mondta, így együtt
védekeznek a piaci kockázatok ellen, erôsítik a piaci jelenlétüket, közös dolgaikat
pedig egy „önjáró” menedzsment helyett
saját maguk a tagok intézhetik.
z A holland Friesland Campina a világ
egyik legnagyobb, szövetkezeti tulajdonon
alapuló tejipari óriása, két vezetô tejipari
cég a Friesland Foods és a Campina
összeolvadásával jött létre. Magyarországi
leányvállalata a Friesland Campina Hungária Zrt., amely hazánk meghatározó tejipari vállalkozása, jogelôdjei révén régóta jelen van a magyar élelmiszer piacon. Kiváló
minôségû, nagy gyártási tradíciókkal és fogyasztási kultúrával rendelkezô magyar
termékeket gyártanak, mint pl. a Pöttyös
Túró Rudi, a Milli Mia Krémtúró vagy éppen a Milli Life+ Kaukázusi Kefir.

z A konferencián európai helyzetképet
adott Prodromosz Kalaitzisz, a COPACOGECA fôtanácsosa. Az EU-ban 21.760
mezôgazdasági szövetkezet tevékenykedik – összesen 600 ezer munkavállalót
foglalkoztatnak –, ezek adják a közösség
agrártermelésének 40 százalékát, azaz
„fontos szereplôi az európai élelmiszerláncnak”. A fôtanácsos adatokra támaszkodva említette, hogy Dániában a szövetkezetek tavaly közel egymilliárd eurós árbevételt értek el. (Csak összehasonlításul: Magyarország 1116 szövetkezete
együtt alig egymillió eurós bevételt könyvelhetett el.) Kalaitzisz szerint az uniós
agrárszövetkezeti szektor folyamatosan
növekedik, így támogatásra érdemes.
z A Nyugat-Európában általánosan elterjedt szövetkezetek – a tulajdonosok érdekeivel azonosulva – nem a gazdálkodásba
akarnak beleszólni, a legkedvezôbb értékesítési lehetôségek megkeresése és
megszervezése révén viszont nagyon is
hasznos segítôi a gazdálkodóknak. Az ilyen
szövetkezetek alakítását nem egy fehérgalléros igazgató kijelölésével kezdték, aki ezt
a megbízatást elsôsorban jövedelemszerzési forrásnak tekintette. Másrészt ma már
nem lehet megismételni a 100-150 évvel
ezelôtt történteket, azaz a tejtermelést és
feldogozást alaposan ismerô szakértôkbôl
nem lesznek szervezéshez, irányításhoz és
kereskedelemhez is értô igazgatók. Nehezíti a magyar értékesítô tejszövetkezetek
létrehozását az is, hogy azok sikeres mûködéséhez a fogyasztók által széles körben, azaz tömegesen elfogadott márkákra
van szükség, ebben pedig – egyelôre – nehezen tudunk versenyezni az évszázados
elônyt élvezô külföldiekkel.
z A konferencián Kiss Gábor és Brazsil
Dávid elôadta, hogy más termékek esetében Magyarországon is léteznek sikeresen
mûködô (nyugati típusú) értékesítô szövetkezetek. Ennek alapján joggal felvetôdik
az a kérdés, hogy nem lehetne-e ugyanezt
megvalósítani a tejtermékek értékesítésében is.
z Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztésért felelôs államtitkára
a magyar gazdálkodók szövetkezésének állami támogatásáról beszélt. A mezôgazdasági termelôi csoportok alakulását uniós
forrásokból a kormány évek óta támogatja,
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a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban a jogszabályoknak megfelelô termelôi csoportok, szervezetek támogatására 26 milliárd forintot különítettek el. Szerinte a pénzügyi támogatási lehetôségek
kedvezôek, a gazdatársadalmon múlik,
hogy mennyire hisz ebben a szövetkezeti
formában, hajlandó-e ebbe beszállni, tudását beleadni. Végül megjegyezte, hogy
bár – történelmileg – a szövetkezet egy
„szitokszó”, de nincs más út, mint az
európai mintájú szövetkezés. A józan
ész fogja kikényszeríteni, hogy ilyen
csoportok legyenek, és „csak ebben
van a jövô”.

z Ezt a tényt kell hangsúlyoznunk a tejszövetkezetek esetében, amelyeket termelôi
csoportnak nevezünk a 42/2015. (VII.
22.) FM rendelet szerint, amely definiálja
a termelô csoportok fogalmát, és szabályozza azok mûködését.
z 2014. január 1-én 201 elismert tejtermelôi csoport volt az agráriumban,
ezek közül jelenleg a következô 10 tejtermelôi csoport mûködik:
Gazda-Tej Értékesítô Szövetkezet,
Bács-Kiskun
MAGYAR-TEJ Értékesítô és Beszerzô Kft.,
Baranya
FEHÉRVÁR-TEJ Tejértékesítô és Beszerzô
Kft., Fejér
TEJÉRT Tejértékesítô és Beszerzô Kft.,
Fejér
Alföldi Tej Értékesítô és Beszerzô Kft.,
Hajdú-Bihar
Bihari Agroteam Mezôgazdasági
Termék-értékesítô és Szolgáltató
Szövetkezet, Hajdú-B.
Keleti Régió Tejértékesítô
és Beszerzô Kft., Hajdú-Bihar
Fino-Tej Beszerzési, Értékesítési és
Szolgáltató Szövetkezet, Somogy

z Új, a hazai tejtermelés 10 százalékát lefedô együttmûködés jött létre négy tejtermelôi csoport között. Olyan „termelôi szervezetet” alakítottak, amely az alapító gazdálkodók nevében igyekszik majd a legjobb
felvásárlási árakat kiharcolni a feldolgozóknál. Ráadásul mindezt kartellvád nélkül teheti meg egy uniós jogszabály szerint.

z Az EU még a 2009/2010-es tejpiaci
krízis idején elfogadott „tejcsomag” részeként pontosította az ágazatban létrehozható szakmaközi, illetve a termelôi
csoportok által megalakítható termelôi
szervezetek jogosítványait. Legfôbb elôny,
hogy az EU lehetôvé teszi számukra az
együttmûködést, illetve a nagyobb árués alkualap létrehozását. Emellett egyfajta ügynöki tevékenységet végezve ártárgyalásokat is folytathatnak oly módon,
hogy nem vonatkoznak rájuk az uniós versenyjog kartellszabályai.

z Elsôként a Magyar Tej Termelôi Szervezet
Kft. kapott hivatalos miniszteri elismerést
az országban, így a közeli jövôben már be
is kapcsolódik a tagok ártárgyalásaiba –
közölte az agrárszektor.hu-val Lukács László, a cég ügyvezetôje. Az úgynevezett termelôi szervezetként mûködô társaságot
tavaly nyáron hozták létre, és a miniszteri
elismerést ez év tavaszán kapta meg.

z Hamarosan már élesben mûködik a
szervezet – mondta Lukács László. A Magyar Tej Termelôi Szervezet Kft. csak tárgyal az alapító termelôi csoportok nevében, és az utóbbiak írják alá a szerzôdéseket a feldolgozókkal. Az ügyvezetô
becslése szerint közepes árszint mellett
akár 15 milliárd forintos szerzôdésállományt is jelenthet a cég mûködése.

z A megalakult termelôi szervezet a Bicskei Tejért Kft.-t, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.-t, a baranyai Magyar Tej Értékesítô
és Beszerzô Kft.-t és a Tolna megyei Dunamelléki Tejértékesítô, Beszerzô és Szolgáltató Szövetkezetet képviseli, amelyek termelôi csoportként mûködnek, és a hazai
tejtermelés 10 százalékát adják. E négy
csoport együttesen mintegy 150 millió liternyi tejet állít elô évente.

z Egy olyan helyzet állhat elô, hogy
a nem termelôi csoport-tag kistermelôk vagy a kisebb termelôi csoportok hátrányos áralku pozícióba
kerülnek, mert nincs összefogás,
és kimaradnak a kartellezésbôl. Jelenleg (2016 nyarán) sok kistermelô
már csak 50 forintot kap literenként a megtermelt tejért, ami tarthatatlan nagyságrendû veszteséget
jelent.

Dunamelléki Tejértékesítô, Beszerzô
és Szolgáltató Szövetkezet, Tolna
RÉGIÓ-MILK Tejtermelô és Értékesítô
Szövetkezet, Tolna

z Talán a folyamatos piaci krízisek játszottak közre abban, hogy a tejágazati szereplôk éltek egy olyan uniós lehetôséggel,
amely megkönnyítheti a termelôk helyzetét. Korábban létrehozták a termelôket, a
feldolgozókat és a kereskedôket tömörítô
szakmaközi szervezetet, most pedig az elsô termelôi szervezet megalakításától várnak elôrelépést gazdálkodói szinten.

z Ezért is nagyon lényeges, hogy a támogatások kifizetésekor az úgynevezett termelôi csoportok tagjai többletforrásokat
kaphatnak – nyilatkozta Mélykúti Tibor, a
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Zászlót bontott a Magyar Tej
Termelôi Szervezet
z Két év telt el azóta, hogy Lukács
László átadta utódjának a Tej Terméktanács ügyvezetôi posztját. Jelentôs része volt abban, hogy tevékenysége alatt
a Tej Terméktanács szakmaközi szervezetté nôtte ki magát. A tejes szakma
már megszokta, hogy amit Lukács Laci
mond, az ki van mondva, azt komolyan
kell venni. Most ismét zászlót bontott,
élére állt egy új szervezôdésnek, a Magyar Tej Termelôi Szervezetnek. Eljött a
cselekvés ideje, helyzet van?
z A dolgok folyamatosan változnak körülöttünk. Kiváltképp igaz ez a tejágazatra, és a
változásokhoz alkalmazkodnunk kell. A piaci
kihívások a termelôi összefogás további fejlesztését indokolják. Lényegében az erôsödô
versenyben mindig „helyzet van”. A Terméktanács szakmaközi szervezetté válása is egy
új helyzethez való igazodás volt, és most ez
a termelôi szervezet is egy lépés elôre. Egy
olyan lépés, amivel megpróbálunk segíteni
magunkon és javítani a helyzetünket. Az elmúlt két év igen nehéz piaci környezete rákényszerítette a tejtermelôket arra, hogy tegyenek valamit a sorsuk érdekében.
z Milyen céllal jött lére, és mikor alakult meg a szer vezet?
z Az EU-s és hazai jogi keretekben szeretne
a tagságunk közösen tárgyalni a felvásárlókkal a tejértékesítési kondíciókról. A szervezet
2015 augusztusában alakult. A miniszteri
elismerés folyamatát követôen 2016 márciusában váltunk a jogszabályok szerinti termelôi szervezetté. Az elmúlt 3-4 hónapban a
csatlakozni szándékozó tagjainkat integráltuk a szervezetbe, és most elérkezettnek látjuk az idôt az egységes fellépésre. Ez a szervezet annyiban különbözik egy termelôi csoporttól, hogy csak az együttes és összehangolt tárgyalásokra szervezôdött, egyéb funkciót egyelôre még nem tervezünk. A közösen
megtárgyalt szerzôdéseket a tagok önállóan
írják majd alá, és közvetlenül vállalják a teljesítési kötelezettségeket. A közös tárgyalás
során erôsíteni tudjuk egymást, és javítani
tudjuk a piaci pozíciónkat.
z Az uniós rendelkezések lehetôvé teszik,
sôt ösztönzik a termelôi szer vezetek
megalakítását. Kitekintve kicsiny tejtermelô hazánkból mit látunk ezen a téren,
máshol is veszik a lapot? Ott milyen mû-

z A szervezetet négy már mûködô termelôi
csoport alapította, amelyeknek több mint
100 tejtermelô tagja van. Ehhez csatlakozott még további 20 tejtermelô. Nyilvánvalóan akik csatlakoztak hozzánk, bíznak
ennek a közös fellépésnek a sikerében.
A szervezet nyitott, aki akar, beléphet hozzánk, viszonylag egyszerûen, üzletrész vásárlásával lehet taggá válni. A belépési
feltételek jóval kedvezôbbek egy hagyományos termelôi csoporthoz való csatlakozáshoz képest.

Lukács László
ködési sajátossággal bírnak, és sokasodnak-e a termelôi szervezôdések?
z Közép-Európában jelentôsen le vagyunk
maradva a termelôi szervezôdések tekintetében. Nem csak a tejágazat, hanem más ágazatok vonatkozásában is. Ennek nyilvánvalóan történelmi okai vannak. A nyugat-európai gazdatársainknál helyenként már több
mint száz éves múltja van az együttmûködés
különbözô formáinak. A mi termelôi szervezetünk azonban egy olyan új típusú formáció,
amire az EU-ban sem nagyon van példa, tehát ezzel élenjárók lehetünk. Természetesen
mivel a piaci problémák hasonlóak más országokban is, ezért a termelôi összefogások
várhatóan mindenhol erôsödni fognak.

z Mi képezi az összefogás erejét, milyen
eredményt várnak az együttmûködéstôl?
z A termelôi szervezetünk jelenleg 260 millió
liter megtermelt tejet képvisel. Ez a teljes hazai felvásárlás mintegy 20%-a. Úgy gondolom, hogy ez már elégséges árualap ahhoz,
hogy jó pozícióból folytassunk tárgyalásokat,
és remélem, a felvásárlók is komolyan veszik
majd a kezdeményezésünket. Fô eredményként azt várjuk, hogy a jelenleg igen egyoldalú szerzôdéskötési feltételek kiegyenlítôdnek,
és egyenrangú partneri viszonyt fognak a jövôben mutatni. Emellett természetesen jobb
árakat is várunk a közös fellépéstôl.
z Milyen a szer vezet fogadtatása a termelôk részérôl? Milyen feltételnek kell
megfelelni a csatlakozáshoz? Eddig a
termelôk közül mennyien csatlakoztak?

z Mit ter veznek, milyen nagyságrendet
képez majd az a tejmennyiség, melynek
birtokában versenyhelyzetbe tudják
hozni majd a feldolgozókat?
z A közös tárgyalás módszertanilag egy
többfordulós tenderkiírásban fog megvalósulni. A 260 millió literes mennyiséget
több, különbözô kondíciójú tendercsomagba rendezzük. Az eltérô feltételeket a tagság igényeihez és a várható felvásárlói
érdeklôdés jellegéhez igyekszünk igazítani.
A 40-60 millió literes csomagokra egyenként lehet majd ajánlatot tenni, és egy korrekt versenytárgyalás folyamatában a legjobb ajánlatot tevô felvásárlóval fognak a
tagjaink leszerzôdni. Ez a megoldás piackonform, igazságos és objektív. Reméljük,
eredményes is lesz.
z A piac fôbb szereplôi, a hazai és külföldi feldolgozók hogyan fogadták a
zászlóbontást? Mire lehet számítani,
élezôdni fog-e a termelôk és feldolgozók között a viszony, vagy létrejön egy
mindenki számára elfogadható megegyezés?
z A felvásárlói fogadtatást igazából a tenderajánlatokból lehet majd kiolvasni. A tendereket szeptember második felében tesszük
közzé, a tárgyalási folyamat valószínûleg
október végéig fog tartani. Elôzetes beszélgetések kapcsán úgy látom, hogy a feldolgozók érdeklôdéssel várják, hogy mivel rukkolunk elô. A felvásárlók javarészét jól ismerem, és tudom, hogy szinte mindenki érdekelt egy korrekt, kölcsönös elônyöket tartalmazó és jó partneri viszonyt biztosító
szerzôdéses együttmûködésben. Mi ennek
teremtjük meg a lehetôségét.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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FELHÍVÁS
termelôi nyerstej felvásárlására
szóló ajánlattételre
A Magyar Tej Tejtermelôi Szervezet Kft. (MTT Tej Kft.) mint a 3/2016 (I. 7.) sz.
FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) szerint elismert termelôi
szervezet a tagjai tulajdonát képezô nyerstejre közös értékesítési tárgyalást
kezdeményez jelen felhívás keretében.

A

közös értékesítési tárgyalásra a 1308/2013/EU Tanácsi rendelet 149. §-a és az FM rendelet 8. §-a
alapján kerül sor, az MTT Tej Kft. a bejelentési kötelezettségének 2016. augusztus 31-én eleget tett.

z A tárgyalási felhívásra minden, az Európai Unió területén
mûködô, tejfelvásárlást végzô gazdasági szereplô tehet
ajánlatot, aki/amely az MTT Tej Kft.-tôl kikéri az ajánlati felhívás részletes feltételeit tartalmazó dokumentációt.
z A közös értékesítési tárgyaláson az alábbi csomagokra
lehet külön-külön ajánlatot tenni:

1. Észak-Dunántúli 1-es csomag – olasz és magyar piaciárképzéssel; kb.: 48 millió liter nyerstejre;
2. Észak-Dunántúli 2-es csomag – régiós országok piaciárképzéssel; kb.: 41 millió liter nyerstejre;
3. Dél-dunántúli 1-es csomag – régiós országok piaciárképzéssel; kb.: 42 millió liter nyerstejre;
4. Dél-dunántúli 2-es csomag – régiós országok piaciárképzéssel; kb.: 38 millió liter nyerstejre;
5. Szabadpiaci csomag – eseti ármeghatározással; kb.:
32 millió liter nyerstejre;
6. Vegyes csomag – többéves fixár meghatározással; kb.:
22 millió liter nyerstejre.
z Az egyes csomagok részletes dokumentációit csomagonként lehet kikérni. Ajánlatokat csomagonként lehet megtenni. Egy adott csomagra egy ajánlattevô csak egy ajánlatot tehet. Egy ajánlattevô több csomagra is tehet különkülön ajánlatot.
z A rész le tes aján la ti do ku men tá ci ót e-ma i len az
mtttej@gmail.com címen lehet megkérni. Az ajánlati dokumentáció tartalmazza a csomagokban szereplô termelôi
kört és telephelyeit, az értékesítési szerzôdés szövegszerû
tervezetét, az ajánlatok elbírálásának rendjét és egyéb

technikai részleteket. A dokumentáció kikérésénél szükséges megadni az érdekelt csomagnak a fentiek szerinti pontos nevét. A dokumentáció magyar nyelvû.
z A részletes ajánlati dokumentáció megküldésére bruttó
250.000 Ft ellenérték megfizetése után kerül sor. Az ellenértéket ajánlati csomagonként kell megfizetni. Az ellenértéket a megküldött számla ellenében, a MTT Tej Kft. Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102440-6725480001004001 számú bankszámlájára történô átutalással lehet teljesíteni, a közleményben feltüntetve az ajánlattevô
nevét és „Ajánlati dokumentáció ellenértéke” megnevezést.
z A közös értékesítési tárgyalásra két szakaszban kerül sor.
Elsô szakaszban nyílt eljárás keretében, pontozással kerülnek kiválasztásra a legjobb ajánlatok. A részletes szempontok és pontozási súlyozásuk a részletes ajánlati dokumentációban kerülnek bemutatásra. A második szakaszban a
legjobb ajánlattevôk meghívást kapnak egy tárgyalásos eljárásra. A tárgyalás célja, hogy az MTT Tej Kft. tagjai a lehetô legkedvezôbb feltétellel, de a szerzôdô partnerek közös
érdekeinek figyelembe vételével kössék meg a szerzôdést a
nyerstej átruházására. Az egyes ajánlatok külön-külön, csomagonként kerülnek elbírálásra és letárgyalásra.
z A részletes ajánlati dokumentációt 2016. szeptember 26.
- október 5. között lehet kikérni. Az ajánlatokat 2016. október 21-én 24.00 óráig lehet megtenni. Az ajánlattevô kötöttsége az ajánlat benyújtásával kezdôdik, és a szerzôdéskötésig – de legalább 45 napig – tart. A tárgyalásos szakasz
ütemezésérôl az elsô kör bírálati zárását követôen kapnak
tájékoztatást az ajánlattevôk. A tárgyalások lezárását követôen az MTT Tej Kft. taggyûlése dönt az eljárás eredményérôl. A szerzôdéskötésre vonatkozó határozat meghozatalával a tagot terhelô ajánlati kötöttség jön létre.
z További információt csak a részletes ajánlati dokumentációt megkérô ajánlattevôk részére van lehetôség kiadni.
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A GMO-mentesség gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi vonatkozásai
A GMO-mentesség hazánkban a 2010-es
évek kezdete óta nemzet stratégiai kérdés,
amelyrôl az alaptörvényünk is rendelkezik.
Ezzel egyidejûleg a hazai takarmányok
elôállítását megfelelô mennyiségû GMOmentes alapanyagból kívánja biztosítani.

M

int ismeretes, a GMO egy angol mozaikszó (a Genetically Modified Organisms névbôl), ez genetikailag
módosított szervezeteket jelent, amelyeknek az öröklôdési állományát molekuláris genetikai eszközökkel hozták létre. A géntechnológián, vagy génmanipuláción azt a mûveletet
értjük, amelynek során egy élôlény örökösödési anyagába mesterségesen bevisznek vagy eltávolítanak egy vagy több gént azzal a szándékkal, hogy az élôlény bizonyos tulajdonságait megváltoztassák.
z A témában az elmúlt idôszakban, a Földmûvelésügyi Minisztériumban elhangzott sajtótájékoztatókról az alábbiakban számolunk be.
z Az ún. génmanipulált egyedek megjelenése ún. genetikai környezetszennyezôdést idézhet elô. Ebbôl kifolyólag valós veszély,
hogy az emberi táplálkozásban vagy az állati takarmányozás során egészségkárosító hatásai lehetnek az emberi szervezet számára is. (Pl. különbözô mérgezô anyagok megjelenése, a táplálék allergiát kiváltó hatásai, különbözô genetikai zavarok stb.)
z Az elmúlt évek kormányzati intézkedéseinek fontos része
volt abban, hogy a megállapított szándékos GMO-szennyezés
során 50 ezertôl 2milliárd forintig terjedô bírságra számíthatnak mind azok, akik hazánkba génmódósított vagy génszennyezett vetômagot hoznak be, vagy ilyen növényeket termesztenek. Ennek az intézkedésnek hatására az elmúlt években több száz hektár „fertôzött” területen került sor a termények megsemmisítésére. Többek között ezekkel az intézkedésekkel kívánta a kormányzat a GMO-mentességet biztosítani.
Hasonlóan szigorú feltételek vonatkoznak a genetikailag manipulált állatok tenyésztésére, illetve élelmiszerként történô
felhasználásukra is.

A szója virázata csomósan álló 2-5 virágú fürt.
Termése hüvely, amely éréskor lefelé lóg. A vetésterülete évrôl-évre nô. A legértékesebb hüvelyes mag.

A mag 5-10 mm hosszú, 4-8 mm széles és 3-7 mm
vastag. Ezermagsulya 100-500 gramm.
Magyarország évente 500-700 ezer tonna szójababot importál. Ezért hirdette meg a kormány a
Nemzeti Fehérjeprogramot, ami után az önellátás
irányába indult meg a szójatermesztés.

TERMELÔI TÁMOGATÁSOK, EREDMÉNYEK
z A kormány az agrártámogatások révén is ösztönözni kívánja a
GMO-mentesség teljes megvalósulását. 2015-tôl a korábbi
évekhez képest több mint négyszer több támogatást nyújt a
munkaigényes és a piacilag érzékenyebb mezôgazdasági ágazatoknak. 2020-ig évi 13,5 millió eurót tud biztosítani a terület alapú támogatásokon felül a szemes és szálas, valamint fehérje tartalmú növények, illetve egyéb takarmány-növények termesztéséhez. Az eddigi intézkedések hatására 72,5 ezer hektárra növekedett a GMO-mentes szója vetésterülete, amely
2020-ig várhatóan a kívánt 120 ezer hektárt is el fogja érni.
Várhatóan 2020-ig a GMO-mentes szója termesztéséhez az állam évente hektáronként 60 ezer forint támogatást fog biztosítani a termelôknek.
z A szója az egyik legfontosabb fehérjeforrása az állattenyésztésnek, ezért világszerte növekszik a kereslet a GMO-mentes
szója iránt. Mivel a hazai termelésû termékeink mentesek a
módosított szójától, ezért külföldrôl is nagy az érdeklôdés iránta. Ausztria, Németország és Japán is komolyabb tételeket vásárolna a hazai élelmiszeripari felhasználásuk céljára.
z A saját szükségleteink kielégítése céljából mi is importálunk
takarmányokat. A szakminisztérium tájékoztatóján tudtuk meg
azt is, hogy a hazánk által importált szója kiváltására szolgálhatnak azok az alternatív növények, amelyek segítségével el
tudjuk látni magunkat. Várhatóan ezért nem fogunk importra
szorulni, és meg tudjuk termelni a saját termôterületünkön azt
a mennyiséget, amelyet az állatállományunk részére fel kívánunk használni.
z A kormány további intézkedései lehetôvé teszik, hogy ne csak
a nagy mennyiségben termelt gabonáktól függjön a termelôk
árbevétele, mivel ez nagy kiszolgáltatottságot jelent az állandóan változó világpiaci árak miatt. Ezért anyagilag is támogatja az
alternatív fehérje-növények termesztését. Az eddigi munka jelentôs eredményeket hozott, ami tovább segíti a GMO-mentes
szója programjának megvalósulását.
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z Dr. Fazekas Sándor Földmûvelésügyi miniszter elkötelezett,
és támogatja a GMO-mentességet, és az alábbiakban foglalta
össze az eddig elért eredményeket, illetve a jövô feladatait. Hazánk régóta kifogásolta az Európai Unió GMO-kra vonatkozó
engedélyezési rendszerét. Ez nem tükrözte megfelelôen sem az
európai fogyasztók, sem pedig a tagállamok többségének akaratát. A korábbi uniós rendszerben rendkívül nehéz volt a mentesség megôrzése, a moratórium, azaz a termesztési tilalom
bevezetése és fenntartása. Sajnos a döntés joga nem a mi
kezünkben volt, helyettünk más tagállamok, illetve az Európai
Bizottság döntött.
z A tagállamok önálló döntési lehetôségét végül a 2015. március 11-én megfogalmazott 412/2015-ös számon nyilvántartott európai parlamenti és tanácsi irányelvek teremtették meg.
Ennek értelmében lehetôség nyílik a tagállamok számára, hogy
maguk korlátozzák vagy megtiltsák az egyes géntechnológiával
módosított növények termesztését az országuk területén. Magyarországnak kulcsszerepe volt az irányelv kidolgozásában, és
számos ország hazánkhoz igazította álláspontját. Ma már az
Európai Unió tagországai közül 17 tagállam és 4 régió támogatja a GMO-mentességi programot.
z Hazánkban különösen jól mûködik a termesztési engedélyek
elbírálása. A kukorica terén a Pioneer, a Sygnata és a Dow Agrosciences fajták termesztése nem engedélyezett, mivel GMOval fertôzött növényeknek tekinthetôk. Az uniós irányelveknek
megfelelôen rövidesen lehetôség nyílik az élelmiszerek, illetve
a takarmány-tételek GMO-mentességének külön jelölésére. Ezt
már Németország megtette, rövidesen hazánk is csatlakozik
ehhez a kezdeményezéshez.
2 DR. LENDVAY BÉLA

Megállapodást kötött az ALDI
Magyarország Élelmiszer Bt.
és a Tej Terméktanács

A

z ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. az áprilisi terméktanácsi taggá válását követôen augusztusban együttmûködési megállapodást kötött a
Tej Terméktanáccsal. A belföldön mûködô kilenc kiskereskedelmi áruházlánc közül hét már
tagja a terméktanácsnak, ôk
összesen a 2015. évi összesített adatok alapján a bruttó forgalom 77%-át reprezentálják.
A Terméktanács elnöke kiemelte: azáltal, hogy az ALDI, akivel
Mélykuti Tibor a Termék
a szakmai szervezet írásban is
tanács elnöke és Székács
megerôsíti az együttmûködést,
Tibor az ALDI Magyartovább erôsödött a magyar tej
ország ügyvezetôje
pozíciója a belföldi piacon.
Emellett a kereskedôk segíthetik a magyar tejágazatot, fôként a
gyártókat az innovációban, a termékfejlesztésben. Székács Tibor,
az ALDI Magyarország ügyvezetôje elmondta: a cég 2015-ben
133 milliárd forintos árbevételt ért el, ami az idén várhatóan 150160 milliárd forintra nô. Az árbevétel mintegy ötödét a tejtermékek adják, az ALDI üzleteiben árusított tejnek több mint 90 százaléka magyar. A mostani megállapodás egy régóta tartó együttmûködés megerôsítésére tett pontot.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Írország tejgazdasága
Az Ír sziget közel 85 százalékát elfoglaló Ír Köztársaság a kilencvenes évekig Nyugat-Európa
egyik legszegényebb országának számított, a többi EU tagországhoz viszonyítva alacsony
volt az életszínvonal, a népesség csökkenô tendenciát mutatott, a gazdaság pedig jobbára
stagnált. Ami ez után történt, arra csak Ázsiában volt példa: az 1993 utáni tizenöt évben
a gazdaságuk évi átlagban 6-8 százalékkal bôvült. A délkelet-ázsiai kistigrisek után
megszületett a kelta tigris. E növekedés révén Írország nemcsak az Európai Uniót érte utol,
hanem az életszínvonala megközelítette az Egyesült Államokét, a munkanélküliség öt százalék
alatt maradt, és a népesség is növekedésnek indult, az ír gazdaság egyre nyitottabbá és
exportorientálttá vált. Erre a válságig tartó idôszakra az „ír csoda” kifejezést is használják.
z 2008 után jött a válság, amely két év alatt majdnem bedöntötte mindazt, amit az elôzô évtizedekben szívós munkával építettek fel. Évi 4-5 százalékos visszaesés, tíz százalék körüli
munkanélküliség. Írország 2010-ben már Görögország után a
második legkockázatosabb ország volt Európában. Ekkor csak
egy majdnem 100 milliárd eurós hitelcsomaggal tudták elkerülni a teljes összeomlást. Ma azonban úgy tûnik, a megszorítások eredményesek voltak, és 2016-ban Írországban lehet a
leggyorsabb a gazdasági növekedés az eurozónán belül.

Valóban bûnt követ el, aki ilyen körülmények
között nem tart tehenet
z Írország különleges helyet foglal el az európai tejtermelô országok között, mivel éghajlati és talajadottságai a szarvasmarha tartásra és a tejtermelésre predesztinálják. A 4,6 millió lakosú agráripari ország 70 273 km2 területének 69,7%-a legelô és 14,3%-a szántó. Éghajlata az észak-atlanti-áramlat meleg vizeinek köszönhetôen sokkal enyhébb, mint más, hasonló
földrajzi szélességû területeké. Az átlagos téli hômérséklet 14
fokkal magasabb, mint általában az azonos szélességi körön
fekvô helyeké, pl. a zord telekrôl ismert Észak-Ukrajnáé vagy
Közép-Lengyelországé. Mivel nyáron az óceán hôt von el, ezért
a nappali hômérséklet csak ritkán emelkedik 25 °C fölé. A csapadékellátás bôséges, 1500-2500 mm, ennek megoszlása
egész évben egyenletes. A kedvezô éghajlat hatása miatt az ír
legelôk fôhozama összehasonlíthatatlanul magasabb a magyarországi, illetve kelet-közép-európai legelôkével. Mindez lehetôvé teszi, hogy a fű intenzív növekedése az ír legelôkön
évente átlagosan 7-8 hónapig tart, így a legtöbb helyen az állatok 8-10 hónapon keresztül a szabad ég alatt tarthatók.

z Kiegészítô legeltetésre ad lehetôséget a másodvetés, amikor
a tavaszi gabonafélék betakarítása után sokhelyütt különbözô
takarmánynövényeket (többnyire káposztaféléket) vetnek,
amelyeknek dús lombozata télen nem fagy meg, és legeltethetô, vagy friss zöldtakarmányt biztosít. A fejôstehenek a legtöbb
helyen a legelôfû mellett szilázst és egy kis mennyiségû abraktakarmányt is kapnak.
z Mindezekbôl adódik, hogy a szarvasmarha-tartás és a tejtermelés Írországban évezredes hagyományokkal rendelkezik, és
a mai napig – a bevezetôben vázolt ipari fellendülés mellett is
– az ír nemzetgazdaság egyik legfontosabb ágazata.
z Az ír állattartók abból indulnak ki, hogy „a fû akkor is nô,
és akkor is elhervad, ha nem legeltetik le”. Írországban
2015-ben kereken hétmillió szarvasmarhát tartottak, ezen
belül a tejhasznú tehenek száma 1,3 millió volt. A szarvasmarha állománysûrûsége 1000 lakosra számítva Európában
itt a legmagasabb, a magyarországinak több mint hússzorosát, de a németországinak is közel a tízszeresét teszi ki.
Az országban 17 000 gazdaság foglalkozik tejtermeléssel,
amelyek – a gazdaságok számának folyamatos csökkenése
és koncentrációjának növekedése mellett – átlagosan
50-55 tehenet tartanak, és 2015-ben közel hétmillió tonna
tejet állítottak elô. (Pontos mennyiségi adatot nehéz találni,
azt viszont több forrás megerôsíti, hogy a 2014-es évi
5,8 millió tonnás kibocsátás egy év alatt legalább 15-20
százalékkal növekedett.) Az említett létszám a világ teljes tehénállományának kevesebb mint egy százalékát jelenti, Írországnak a világ gyermektápszer formuláiból való részesedése azonban meghaladja a 15 százalékot (ezen termékek
há rom leg na gyobb elô ál lí tó vál lal ko zá sa itt mû kö dik).
Az Írországban elôállított tej zsírtartalma 3,8, fehérjetartalma pedig 3,35 százalék körül mozog. A szarvasmarha
ágazat fontosságát mutatja, hogy az ország teljes mezôgazdasági termelési értékébôl a marhahús termelés 39,3, a tejtermelés pedig 29,4 százalékkal részesedik.
z A fentiekbôl kiolvasható, hogy az átlagos ír tejhozam a nagy
európai tejtermelô országok között alacsonynak tekinthetô, tehenenként mindössze 4 900 kg-ot tesz ki, egy kg tej elôállítási költsége viszont az elôbbieknél jóval kedvezôbb. Emellett az
ír gazdák 4,9-5,1 millió juhot is tartanak, ezek azonban többnyire húshasznosításúak, az évente elôállított juh- és kecsketej
mennyisége 110 000 tonna körül mozog.
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z A tejtermelés az ország valamennyi körzetére kiterjed, elsôsorban azonban a déli megyékre koncentrálódik. A tejhasznú
állomány több mint felét a helyi viszonyokra átkeresztezett
Holstein (fekete tarka) fajta teszi ki, de széles körben elterjedt
a Jersey, a Montbeliard és a Norvég Vörös (Norwegian Red)
fajta is. A tej felvásárlása és feldolgozása gyakorlatilag 100
százalékban a szövetkezetek kezében van. A tej minôségi és
higiéniai szabványai (baktérium- és csíraszám) igen szigorúak,
azok megszegôit a feldolgozók büntetik, a teljesítménynövelô
antibiotikumok használata pedig tilos. Tôgygyulladás esetén alkalmazhatnak antibiotikumot, de csak a fertôzött tehén szárazra állítása elôtt.
z Az elôállított közel 7 millió tonna tejbôl 2015-ben 510 000
tonna friss fogyasztásra került, emellett 200 000 tonna vajat,
121 800 tonna sovány tejport és 210 000 tonna sajtot gyártottak az országban. A tejfeldolgozásban alapvetô szerepet játszanak a tejszövetkezetek.
z Az egy fôre jutó tejfogyasztás az országban évi 248 kg, ami
világ- és európai viszonylatban is magasnak tekinthetô.
Ugyanakkor a megtermelt tej 85 százaléka (feldolgozott formában) exportra kerül. 2014-ben Írország a világ 10 legnagyobb tejtermék exportôr országa közé tartozott. A tejtermékekbôl 2015-ben 3,24 milliárd euró export érték származott,
4 százalékkal több, mint az azt megelôzô évben. Ugyanebben
az évben Irország 178 ezer tenyészmarhát is exportált, összesen 135 millió euró értékben. Az ír tejtermék-export egyik
legnagyobb felvevô piaca az Egyesült Királyság, ide irányul az
ír tejexport közel 40 százaléka. További 30 százalékot a többi
EU-tagországok vesznek fel, így a harmadik országokra
– mintegy 70 további (rendszeres vásárló) országra – „csak”
30 százalék marad.
z A Kerrygold és az Ornua termékcsalád egész világon ismert
és keresett, bár Magyarország legfeljebb jelentéktelen mennyiséget importál ilyen sajtokból.
z Írország mindeddig jól ki tudta használni a tejtermelés szempontjából kedvezô adottságainak komparatív elônyeit. Ezek az
elônyök azonban a legutóbbi 8-10 évben a konkurensekkel
szemben veszítenek jelentôségükbôl (erodálódnak). Ennek okai
a Promar nemzetközi elemzô cég megállapításai alapján a következô fontosabb tényezôkre vezethetôk vissza:
• Az európai viszonylatban szokatlanul magas földárak megnövelik a termelés önköltségét, és korlátozzák az egyes gazdaságok bôvítését.
• A tejtermelés jövedelmezôségének (a húsmarha tartás mellett) az ipari bérekkel kell versenyeznie, amelyek Írországban
a legutóbbi 10-15 évben 40-50 százalékkal emelkedtek.
• Súlyos gondok merülnek fel a generációváltással, mivel a fiatalok – még alacsonyabb jövedelem esetén is – szívesebben
vállalnak munkát az iparban, ahol hétvégén nem kell dolgozni, nyáron pedig hosszabb szabadságra utazhatnak. Ez a
probléma fokozottan jelentkezik az állattartásban szükséges
bérmunkások toborzásakor.
• A termelô vállalatok által fizetendô járulékos költségek magasak. Amíg egy ír tejfeldolgozó vállalatnak évi 100 egységnyi
biztosítási díjat kell fizetnie, egy azonos nagyságú és hasonló tevékenységet végzô angol cégnek csak 34, egy hollandnak pedig 13 egységnyit.

Kiegészítô legeltetésre ad lehetôséget a másodvetés
• A hosszú legeltetéses tartás rontja a tehenek megtermékenyülési mutatóit.
• Az Írországban termelt tej zsír- és fehérjetartalma alacsonyabb az európai átlagnál, ami drágítja a feldolgozást.
• Az ír tejtermelôk nem tartottak lépést a nemzetközi konkurenciával a kutatás-fejlesztésben, pontosabban a magasabb
áron értékesíthetô, korszerû és divatos új termékek bevezetésében (még inkább pedig azok termelési kapacitásainak kiépítésében), így termékválasztékuk viszonylag beszûkült.
• A feldolgozó üzemek átlagos kapacitása kicsi (egy ír tejporgyártó üzem átlagos kapacitása a hasonló holland üzemek
kapacitásának a fele, az új-zélandiakénak pedig az egyhetede).
z Írország nagy lelkesedéssel és komoly befektetésekkel készült a tejkvóta-rendszer 2015. évi megszüntetésére, célul kitûzve néhány éven belül a termelés mintegy 50 százalékos növelését arra számítva, hogy az ebbôl származó jövedelmet
ugyanilyen arányban sikerül növelnie. Mindjárt a kvótabeszüntetés utáni elsô termelési szezonban mintegy 25 százalékkal
több tejet bocsátott ki az egy évvel korábbinál. Amint utólag kiderült, ezt a tervüket az európai tejválság keresztülhúzta, de
azon is el lehet gondolkozni, hogy ez a számítás nem volt-e a
tejválság egyik kiváltó oka, illetve nem járult-e hozzá annak elmélyüléséhez. A válságból való kilábalás nem lesz könnyû, és
nem fog egyhamar bekövetkezni. Az azonban biztos, hogy az ír
mezôgazdaság jövôje nem képzelhetô el tejhasznú szarvasmarha tartás nélkül.
z Végül megjegyezzük (nehogy valaki azt higgye, hogy ír földön csak tejet lehet inni), hogy Íroszág nemcsak a tejtermelésérôl, sajtgyártásáról híres, hanem arról is, hogy a skót
whisky a Scotch (ejtsd: szkacs) után a második legnagyobb
whisky-gyártó, Irish (ejtése: ájris) megnevezéssel. A két ország ma is vitatkozik, hogy a kelta eredetû gabonapálinka
skót vagy ír eredetû-e. A whisky elsô írásos említése
1494-ben Skócia királyi kincstári lajstromában szerepel.
Az írek pedig arra büszkék, hogy az elsô, a világ legrégebbi
fôzési engedélyét I. Jakab angol király adta ki 1608-ban
Sir Thomas Phillips földesúrnak.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN

18

2016. SZEPTEMBER

Hogyan vezetik félre a fogyasztót?
Az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztók tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK rendelete jelentôsen hozzájárul
ahhoz, hogy a fogyasztók megfelelô információk birtokában
hozzák meg vásárlási döntéseiket. Emellett még két jogszabály
segíti a fogyasztókat abban, hogy a gyártók, forgalmazók
ne téveszthessék meg ôket: az élelmiszereken feltüntethetô
állításokat szabályozza az Európai Parlament és a Tanács
1924/2008/EK rendelete, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról rendelkezik a 2008. évi
XLVII. törvény. A felsorolt jogszabályok a fô irányvonalakat
jelölik ki, ezek még kiegészülnek további rendeletekkel,
irányelvekkel, útmutatókkal, amelyek mind ugyanazt a célt
szolgálják: a fogyasztók tisztességes tájékoztatását.

FRISSFÖL/FARMFÖL stb. között, ahol a
tej összetevôt vagy annak egy részét helyettesítik valamilyen növényi zsírral.
z Ha más termékcsoportot is megnézünk, akkor érdemes a darált hússal foglalkozni. A DARÁLT HÚS-ban felhasználható adalékanyagok köre igen szûk: a
hús mellé kizárólag konyhasót lehet alkalmazni. Ugyanakkor a hûtôpultokban
találunk ELÔKÉSZÍTETT HÚS-t – ami kinézetre megtévesztésig hasonlít a darált
húsra, – csak éppen hústartalma alacsonyabb, és számos olyan adalékanyagot,
akár ízfokozót tartalmaz, amely az elôbbi
termékben nem megengedett. Minden
említett termékcsoportra igaz, hogy a
„helyettesítô” termék jóval olcsóbb.
z A gondot természetesen nem az olcsóbb termékek jelenléte okozza, hiszen
azoknak van létjogosultsága a piacon,
mint azt a forgalmazási adatok is bizonyítják. A problémát az jelenti, amikor az
elôállító és a kereskedô úgy próbálja értékesíteni a terméket, hogy az alkalmas
a fogyasztó félrevezetésére, megtévesztésére. Erre különösen alkalmas, amikor
a felsorolt termékpárokat egymás mellett, de akár egymással keverve helyezik
el a polcokon, így a fogyasztónak esetleg
fel sem tûnik, hogy nem a vásárolni kívánt terméket tette a kosarába.

A TEJ feliratú termékek csomagolása kizárólag tejet tartalmazhat

A

z élelmiszer elôállítói és a kereskedôk – valamint marketingeseik –
egy része rendkívül leleményesen igyekszik továbbra is megtalálni annak a módját, hogy a fogyasztónak minél
több pénzért minél kevesebb / olcsóbb /
rosszabb minôségû árut adjon el. Ezt
több módszerrel is meg tudják valósítani,
amelyek közül kiemelkednek az alábbiakban felsoroltak. A magyar fogyasztó
rendkívül ár-érzékeny, az alapvetô élelmiszerek közül elsôsorban ár szerint választja ki a neki megfelelôt. Amikor a polcon egymás mellé felsorakoztatott termékeket nézi, a legolcsóbbért nyúl…
z A tej alapvetô élelmiszerünk, amelynek
meghatározását uniós jogszabály tartalmazza, szigorúan korlátozva, hogy milyen
kezelésnek vethetik alá, illetve hogy milyen anyagok adhatók / nem adhatók

hozzá. Mindezek alapján a TEJ feliratú
termékek csomagolása kizárólag tejet
tartalmazhat, pasztôrözött, nagyon magas hômérsékleten hôkezelt, sterilizált
formában, bármilyen élelmiszer-adalékanyag hozzáadása nélkül. Ezen termékek
szinte csak az alkalmazott technológiai
eljárásban különböznek egymástól.
z Mellettük / közöttük találhatók a polcon a REGGELI ITALOK. Ezek a termékek
permeátumból (amit tej ultraszûrése során nyernek), tejipari melléktermékbôl
készülnek, meghatározott adalékanyagok hozzáadásával és valamilyen tartósítási eljárás alkalmazásával. Ugyan tartalmaznak tejbôl származó összetevôt,
ugyanakkor beltartalmi értékeik nem hasonlíthatók össze a tejével, és megnevezésükben sem tartalmazhatják a TEJ
szót. Hasonló a különbség a TEJFÖL és a

z Egy másik kategóriája a félrevezetésnek, amikor a terméknek – a fogyasztó
tájékozatlanságára alapozva – olyan tulajdonságot tulajdonítanak, amellyel az
nem rendelkezik. Bár ezeket is rendeletek szabályozzák, mégis számos példát
találunk erre is.
z Az élelmiszer-elôállítók természetesen
figyelemmel kísérik a különbözô fogyasztói trendeket, vagy az éppen reflektorfénybe került diétákat, de még a nagyobb figyelmet kapó allergiákat, intoleranciákat is. Felismerték, hogy a fogyasztók egyre inkább figyelik az ezekre vonatkozó jelöléseket, és konkrét jogszabályi
korlátozás hiányában úgy gondolták,
hogy a termékek jelölésén kiemelik az
adott tulajdonságot. Így kerülhetnek a
polcokra például olyan gyümölcspürék,
amelyek büszkén hirdetik, hogy GLUTÉNés LAKTÓZMENTES-ek. Mindkét anyagra
elmondható, hogy a gyümölcsben, így az
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abból készült gyümölcspürében sem fordul elô természetes formában. Azáltal,
hogy egy elôállító feltünteti a termékén
ezen anyagok hiányát, azt sugallja a fogyasztónak, hogy a többi hasonló termékben, tehát más gyümölcspürében viszont van glutén vagy tejcukor – és ezáltal máris megtéveszti, félrevezeti a fogyasztót.
z Hasonlóan megtévesztô jelölés található egyes gyümölcsleveken is, amikor azt
állítják, hogy a termék tartósítószert és
hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Uniós
irányelv (amelyet a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú kötelezô
elôírása a gyümölcslevekrôl és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekrôl ültet át) határozza meg, hogy a
GYÜMÖLCSLÉ-nek nevezett termék mit
tartalmazhat, ez pedig kizárólag a gyümölcs. Azt állítani tehát, hogy egy adott
gyümölcslé nem tartalmaz tartósítószert
vagy cukrot, ismét oda vezet, hogy a fogyasztónak azt sugallják, hogy a többi
gyümölcslében ezek megtalálhatók.
z Megint elmondható, hogy van helyük a
piacon olyan termékeknek, amelyek tartalmaznak cukrot vagy tartósítószert, és
kedvezôbb áron is kaphatók, ezeket az
információkat azonban a termékek megnevezésében is jelezni kell, így az lehet
például, nektár, gyümölcsital stb.

A darált húsban felhasználható adalékanyagok köre igen szûk
„FITNESS” megnevezéssel kerülnek forgalomra, arra buzdítva a fogyasztókat,
hogy jó közérzetük, fittségük biztosításához, eléréséhez ezekre van szükségük.
A megnevezés már önmagában is azt sugallja, hogy a termék korlátlanul fogyasztható. Ugyanakkor megvizsgálva az összetételüket azt láthatjuk, hogy – bár valóban
alacsony esetleg a zsírtartalmuk de – a
cukortartalmuk gyakran magas.

z Az élelmiszert elôállítók és a kereskedôk
azt is tudják, hogy a megfelelô márkanevek, szlogenek, hívó szavak alkalmazásával befolyásolni tudják a fogyasztók döntését. Elôszeretettel alkalmazzák is ezeket,
néha jótékonyan elhallgatva a termék
más, talán kedvezôtlenebb tulajdonságait. Számos olyan terméket találunk a
piacon, amelyek a „FIT”, „WELLNESS”,

z Az említett elnevezéseket, állításokat,
ismét csak uniós rendeletek szabályozzák. Maga a megnevezés egyébként engedélyezett, mégpedig két esetben: egyrészt, amennyiben a termék ezzel a márkanévvel forgalomban volt 2005 elôtt,
akkor változtatás nélkül használható
2022. január 19-éig. Másrészt akkor alkalmazható az ilyen megnevezés, ha ahhoz kapcsolódik egy, az Európai Bizottság által engedélyezett ún. specifikus állítás is, amely szerint a termék valamely
összetevôjérôl konkrétan állítható, hogy
a jó közérzet, fizikai állapot fenntartásához hozzájárul.

Minden olyan terméknek,
amelyen gyümölcsként jelölik,
valóban magát a gyümölcsöt
tartalmaznia kell

z Egy másik kedvelt hívó szó az, amellyel
egy termékrôl azt állítják, hogy „E-MENTES”. Ezt legalábbis fenntartásokkal érdemes fogadni, mivel az elôállítók számos olyan trükköt ismernek, amelyekkel
ki tudják játszani a vonatkozó szabályozást. Ilyen például, amikor az E-mentesként reklámozott termék összetevôi között a módosított keményítô (E 1404)
helyett csak keményítô szerepel. A helyzetet súlyosbítja, ha például az adott termékhez összetevôként nem is lehetne
keményítôt hozzáadni. Érdemes tehát
mindig alaposan megvizsgálni, hogy egy
E-mentes termék milyen összetevôket
tartalmaz.

z Végül egy példa arra, amikor a félrevezetés, egy „pongyola” fogalmazás következménye: joghurtok, teák, de még szörpök is találhatók a forgalomban, amelyek „TERMÉSZETES” vagy „VALÓDI” gyümölcsbôl készültek. Azonnal felmerül a
kérdés: van más is? Mesterséges gyümölcs? Mûgyümölcs? Az elôállító szándéka nyilván az volt, hogy hangsúlyozza:
a termékében nem csak az adott gyümölcs(-ök) kivonata, leve stb. találhatók,
hanem maguk a gyümölcsdarabok is.
Ugyanakkor természetesen minden
olyan terméknek, amelyen gyümölcsként
jelölik, valóban magát a gyümölcsöt tartalmaznia kell, vagy darabos, vagy pürésített, vagy akár lé állapotában.
z A fenti hibák, problémák elkerülése az
alábbiak betartásával megvalósítható:
• a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló
1169/2011/EU rendelet 7. cikke;
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
6. § (2) a) pontja;
• az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állításokról szóló
1924/2008/EK rendelet;
• az élelmiszer-adalékanyagokról szóló
1333/2008/EK rendelet
és az ezekhez tartozó különbözô végrehajtási rendeletek, útmutatók, amelyeket a fogyasztó megtalálhat a
www.elemiszerlanc.kormany.hu oldalon,
vagy a NÉBIH Jogszabálygyûjteményben.
2 DÖMÖLKI MARIANNA
minôségpolitikai szakreferens
Földmûvelésügyi Minisztérium,
Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály
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A tej minôsége és a
pasztôrözés szerepe

A

tej biológiai funkciója, hogy tápanyagokat és immunológiai védettséget szolgáltasson az újszülöttnek. A legtöbb állatfaj esetében a tej az
egyetlen heteken, illetve hónapokon át fogyasztott táplálék. Ezért tartalmaznia kell a
növekedéshez és fejlôdéshez szükség
összes tápanyagot (aminosavak, vitaminok,
ásványi anyagok, energia) (1. táblázat).
1. Táblázat: A tej kémiai összetétele
Összetevôk
Mennyiség (%)
Zsír
3,7
Fehérje
3,3
Fehérje (kazein)
2,7
Fehérje (savó)
0,6
Nem-fehérje nitrogén
0,2
Tejcukor
4,7
Ásványi anyagok
0,8
Víz
87,5
z A tej és termékei tehát számos fontos
tápanyagot tartalmaznak. A tej egy gyors
és egyszerû módja a tápanyagok szervezetbe juttatásának – relatíve kevés kalória
bevitelével.
z A tej legnagyobb részét a víz, kevesebb
részét (12,5%) a szárazanyag teszi ki.
A szárazanyagot a tejzsír, a fehérjék, a tejcukor, az ásványi anyagok és a vitaminok
alkotják. A tej egyes alkotóinak mennyisége széles határok között változhat.
z A tej, a sajtok, a joghurtok változó mennyiségben tartalmazzák az alábbi jótékony
tápanyagokat:
• kalcium, a fogak és a csontok
egészségéért,
• foszfor, az energia-kibocsátásért,
• magnézium, az izmok egészséges
mûködéséért,
• fehérjék, a növekedésért és a saját
fehérjék javításáért,
• B12 vitamin, a sejtek egészségéért,
• cink, az immunrendszer jó mûködéséért,
• jód, a növekedésért és az anyagcsere
folyamatok szabályozásáért,
• A vitamin, a jó látásért és az immunrendszer jó mûködéséért,
• B2 vitamin (Riboflavin), az egészséges
bôrért,
• folsav, folátok, az egészséges sejtekért,
• C-vitamin, az egészséges kötôszövetekért.

z Napi egy csésze tej elfogyasztásával hozzájárulhatunk a tápanyagok napi ajánlott
bevitelének jelentôs hányadához. Nagyon
ajánlott tehát a tej és tejtermékek rendszeres fogyasztása az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjából.
z Az emberiség élelmezésében a tejtermelés fontos mennyiségi és minôségi faktor; a tejtermelés részesedése az élelmiszertermelésben kb. 25%. Általában a tej
fogalmán a tehéntejet értjük. Más emlôsök tejét az eredetét jelölô szókapcsolattal fejezzük ki (pl. bivalytej, kecsketej).

A TEJ ÖSSZETÉTELE
z A tej kolloidkémiai szempontból egy bonyolult polidiszperz rendszer, amely szerves és szervetlen összetevôkbôl áll. Részben vizes oldat (ásványi sók, tejcukor),
részben kolloid oldat (fehérjék), részben
pedig emulzió (zsír).
z A tej „zsír a vízben” emulzió; a vaj „víz a
zsírban” emulzió. A kolloid oldatokban a
kisméretû, elektromos töltésû részecskék
diszpergálódása, illetve a vízmolekulákhoz
való affinitása jellemzô. A tejben a savófehérjék a kolloid oldatban, a kazein fehérjék pedig a kolloid szuszpenzióban
találhatóak.
z A tej kémiai összetételét (1. táblázat)
több tényezô befolyásolja:
• az állatfajta (és az egyedi tulajdonságok);
• a takarmányozás és annak összetétele;
• az évszakok (az idôjárási viszonyok);
• a laktációs idôszak.

A TEJ VÍZTARTALMA
z A tej bizonyos alkotórészeinek (laktóz,
vízben oldódó vitaminok, ásványi anyagok, sók) oldószere a víz. A víz továbbá
dizsperziós közege a vízben nem oldható
anyagoknak (tejzsír, fehérjék, enzimek,
kolloidális állapotú ásványi anyagok).
A víz kb. 83-90%-ban található a tejben.
A nagy víztartalom miatt a tej igen romlékony. Az eltarthatóságot a szabad és a
kötött víz aránya is befolyásolja.
Amennyiben a tejbôl elpárologtatják a
vizet, a tej szárazanyag tartalmát kapjuk.

A TEJZSÍR
z A tehéntej esetében a zsírtartalom tág
határok között (2,8-6,5%) mozoghat.
A tej zsírtartalmának jelentôs részét
(>99%) a zsírsavak glicerinnel képzett
észterei, a trigliceridek alkotják (kisebb
arányban mono- és digliceridek is találhatók). A tejben találhatók még más lipidek
(zsírok) is, például: foszfolipidek, glikolipidek, lipoproteinek, szerinek, karotinoidok,
továbbá zsíroldható vitaminok, szabad
aminosavak, aromaanyagok.
z A tejbôl természetes fölözéssel a tejfölt
kapjuk, mesterséges eljárással (centrifugálás) pedig a tejszínt. A visszamaradó rész a
fölözött tej vagy sovány tej. A teljesen zsírmentes tej elnevezése: tejplazma.
z A tejzsír a plazmában nagyon finom eloszlásban, zsírgolyócskák formájában,
emulzióban található. A zsírgolyók belsejében található a gliceridekbôl álló zsírcseppecske, amit foszfolipid (lecitin) réteg vesz
körül, kívülrôl pedig az egészet egy fehérje
védôburok vonja be, amely kifele negatív
töltésû, így a zsírgolyócskák az édes tejben
(pH = 6,7) taszítják egymást. Köpüléskor
a védôburok felszakad, a folyékony zsír
szabaddá válik és összetapad.
z A tejzsírt kb. 200 féle zsírsav alkotja, ennek kb. 90%-a nem illó telített- és telítetlen
zsírsavak, illetve kb. 10%-a illékony telítettés telítetlen zsírsavak. A nem illékonyak:
palmitinsav (C16:0), sztearinsav (C18:0),
mirisztinsav (C14:0), olajsav (C18:1). Az illóak, amelyek a tejzsír jellegzetes aromáját
adják: vajsav (C4:0), kapronsav (C6:0),
kaprilsav (C8:0), kapronsav (C10:0).
z A tejzsír tartalmazza az összes élettanilag szükséges fontos zsírsavakat, pl. az
esszenciális zsírsavakat (linolsav, linolénsav) is. Az anyatej után a tehéntej összetétele áll a legközelebb a táplálkozás-élettanilag ideálisnak tekintett összetételhez.
A tejzsír jelentôs energiaforrás is, 1 g tejzsír 38 kJ energiát biztosít. A tejzsír minôségét és mennyiségét a fajta, a laktáció
és a takarmányozás is befolyásolja.
z A foszfolipideket fôleg a lecitin, a kefalin
és a szfingomielin alkotja. A bennük található telítetlen zsírsavak oxidációra érzékenyek,
ami a vajgyártás során okozhat ízhibát.
z A szterinek közül említést érdemel a koleszterin, illetve a D2 és D3 vitamin provitaminjai.
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z A glikolipidek közül érdemes megemlíteni
a karotinoidokat, amelyek zsírban oldódó
pigmentanyagok, a tejzsír fontos alkotói, és
a tej, a vaj sárgás színéért felelôsek.
A tejzsír jelentôs vitaminforrás: A-, D-, Eés K-vitaminokat is tartalmaz.

A TEJ FEHÉRJÉI
z A fehérjék mennyisége a tehéntejben
2,8-4,5% között változhat. A tej nitrogéntartalmú vegyületeinek 95%-át a fehérjék
teszik ki (5% aminosavak és egyéb N-tartalmú vegyületek).
z A tehéntej tartalmazza a humán egészség szempontjából szükséges összes
esszenciális aminosavat. Egy felnôtt
esszenciális aminosav szükséglete (kivéve
a fenilalanint és a metionint) napi 0,5 L
tej elfogyasztásával fedezhetô.
z A tej fehérjéi 2 fô csoportra oszthatók:
kazeinek és savófehérjék. Kis mennyiségben egyéb fehérjék is találhatók (pl. a
zsírgolyócskák membránfehérjéi és enzimek). A kérôdzôk tejében (tehén, juh,
kecske) a kazeinek vannak túlsúlyban
(kazeintejek). Más háziállatok és az ember esetében az albuminok mennyisége
nagyobb (albumintejek).
A kazeinek (foszfor tartalmú fehérjék)
csak a tejben fordulnak elô, kalciumhoz
kapcsolódva.
A kazein négy fehérjébôl áll: α1-, α2-, βés κ-kazein. A kazeinek oltóenzim hatására kicsapódnak. Ugyancsak kicsapódnak
alkohol hatására is, ha a tej pH-ja <6,3.
Ezért használható az alkoholos próba a tej
frissességének vizsgálatára.
z A savófehérjék a tej (oltós vagy savanyú) alvadásakor az oldatban, a savóban
maradnak. Albumin és globulin frakciókra
bonthatók. Tôgygyulladás esetén az albuminok és globulinok mennyisége jelentôsen megemelkedik, kórosan megszaporodik. Ezek hôkezelés során ráéghetnek a
hôközlési felületekre, csökkentve a pasztôrözés hatékonyságát.
A laktoferrin vaskötô tulajdonságú glikoprotein, vasat (Fe3+) von el a mikroorganizmusoktól, ezért bakteriosztatikus hatású (fôleg Gram-negatív baktériumokra).
A transzferrin is vaskötô tulajdonságú glikoprotein, a vérplazmából jut a tejbe
(plazmafehérje).
z A tej enzimei: speciális fehérjék, biokémiai folyamatokat katalizálnak az élô szervezetben. A tejben lévô enzimek egy része

szöveti eredetû (a tej képzôdése során jelen van; ezek az un. originális vagy eredeti enzimek). Másik részük a tejbe került
bélbaktériumok által keletkezik (ezek az
ún. bakteriális eredetû enzimek). Az egyes
enzimek aktivitásának kimutatásával a tej
hôkezelési állapotáról, a tôgy egészségügyi
állapotáról és a tej különféle minôségi hibáiról kaphatunk információt.
z A lipázok a tejzsírban lévô glicerideket
zsírsavakra és glicerinre hidrolizálja. A keletkezô kis szénatomszámú zsírsavak (vajsav, kapronsav) kellemetlen ízhibákat
okoznak. Friss tejben a lipáz majdnem
inaktív. 70 °C felett és alacsony pH-n
inaktiválódik. A bakteriális eredetû lipáz
hôtûrô és alacsony pH-n is aktív, ezt fôleg
a Pseudomonas fajok termelik.
z A foszfatázok a foszforsavészterek hidrolízisét katalizálják. A foszfatáz hôérzékeny (72 °C-on 15 mp alatt inaktiválódik), ezért a tej pasztôrözésének ellenôrzésére használható. A baktériumos
eredetû foszfatázok hôvel szemben ellenállóak; a lúgos foszfatázt fôleg Penicillium
fajok, a savas foszfatázokat fôleg a
Staphylococcus, Achromobacter és Penicillium fajok termelik.
z Az amiláz a keményítô cukorrá alakítását hidrolizálja. Hôre érzékeny (56 °C, 30
perc). Állás közben csökken az aktivitása,
ezért használható a tej frissességének kimutatására. Baktériumos amilázt fôként
spórás baktériumok, pl. Bacillus fajok és
élesztôgombák termelnek.
z A proteázok fehérjebontó enzimek, csak
hosszabb meleg (37-42 °C) tárolás után
mutathatók ki. Pasztôrözéskor részben
inaktiválódnak. A tejsavbaktériumok olyan
proteolitikus enzimeket termelnek, melyek a sajtgyártásban igen hasznosak
(Clostridium, Achromobacter fajok), de a
pasztôrözött tej romlásáért is felelôsek.
z A xantin-oxidáz a metilénkéket formaldehid jelenlétében elszínteleníti (Schärdinger reakció). A tehéntejben nagy mennyiségben, míg az anyatejben csak nyomokban található, ezért a két tej gyors elkülönítésére használható.
z A kataláz a hidrogén-peroxidot vízre és
szabad oxigénre bontja. Aktivitásának növekedése a masztitiszes tejben tapasztalható (a tejbe kerülô fehérvérsejtek nagy
kataláztartalma miatt), ezért a tôgygyulladásos tej indikátoraként használható.

A TEJCUKOR
z A tejcukor vagy laktóz egy diszacharid, glükóz és galaktóz molekulákból áll. Kevésbé
édes és vízben lassan oldódik. A gyógyszeriparban és tápszergyártásban használják.
Az emberi szervezetben a laktáz enzim bontja, ennek hiánya tejcukor-érzékenységet
okoz. A tehéntej tejcukor tartalma 4,7-4,8%,
mennyisége aránylag állandó a különbözô
fajták esetében is. Tôgygyulladás esetén
csökken a tej laktóztartalma. A kristályos laktóz 170-180 °C-on karamellizálódik. Vizes
oldatban 80 °C-on megindul a karamellizációja, ez adja a fôtt tej jellegzetes fôtt ízét.
A tejsavbaktériumok enzimeinek hatására
tejsavvá alakul, a tejsav sói, a laktátok különbözô baktériumok hatására propionsavvá
és ecetsavvá, illetve tejsavvá és vajsavvá
bomlanak. Ezek a folyamatok a savanyú tejkészítmények gyártásánál hasznosíthatók,
megfelelô színtenyészetek hozzáadásával.

ÁSVÁNYI ANYAGOK
z A különféle makro- és mikroelemek
szerves, illetve szervetlen sók formájában
találhatók meg a tejben (2-3. táblázat).
2. Táblázat: A tej átlagos ásványianyagtartalma
Ásványi anyagok
Foszfát
Citrát
Kálium
Kalcium
Klorid
Nátrium
Magnézium

Mennyiség (g/L)
2,1
2,0
1,4
1,2
1,0
0,5
0,1

3. Táblázat: A tej átlagos mikroelemtartalma
Mikroelemek
Cink
Vas
Fluor
Réz
Jód
Mangán
Szelén

Mennyiség (ºg/L)
4000
400
200
100
40
30
10

VITAMINOK
(ÉS PROVITAMINOK)
z A tej tartalmazza az ember számára szükséges összes vitamint, ellenben nem tekinthetô
teljes értékû vitaminforrásnak, mert egyes vitaminok mennyisége nem fedezi a szükségleteket (pl. C-vitamin), valamint a hôkezelés
során ezek károsodhatnak, magas hôfokon,
illetve fény hatására elbomolhatnak.

Â
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A TEJ FIZIKAI ÉS ÉRZÉKSZERVI
TULAJDONSÁGAI

PASZTÔRÖZÉS
VAGY PASZTÖRIZÁLÁS

z A tej színe fehér vagy sárgásfehér. Fehér
színét a kolloid oldatban lévô fehérjék és
zsírgolyócskák adják. A sárgás szín fôleg a
karotintól származik. A vizezett tej kékesfehér árnyalatú.

z A pasztôrözés vagy pasztörizálás a folyadékok 60-90 °C közötti hirtelen, rövid idejû felmelegítése és azt követô gyors lehûtése, a bennük lévô kórokozó baktériumok
teljes elpusztítása, illetve az egyéb mikroorganizmusok számának minél nagyobb
mértékû, logaritmikus csökkentése céljából. Az eljárás Louis Pasteur (és Claude
Bernard) francia vegyész nevéhez fûzôdik,
aki felismerte és bebizonyította, hogy a
mikroorganizmusok erjedést és betegségeket idézhetnek elô, továbbá, hogy az élelmiszer a levegôben levô organizmusok hatására indul bomlásnak. Ezt a módszert fôleg bor, ecet és sör eltarthatóságára alkalmazta, elôször 1862-ben (április 20-án).

z A tej csaknem szagtalan, ha higiénikusan fejték, és gyorsan lehûtötték. A tôgymeleg tej gyakori jellegzetes szaga az istálló levegôjétôl, az esetlegesen tejbe jutott szennyezôdésektôl ered, mivel a tejzsír az illó anyagokat erôsen adszorbeálja.
A tej enyhén édeskés, telt, idegen íztôl
mentes. A tejcukortól édes, a lipidektôl
telt ízû. A fölözött tej pedig „üres” ízû.
A homogenizálás, a zsírgolyócskák méretének csökkenése és számuk növekedése
fokozza a telt ízt, mivel az ízlelôbimbókkal
több zsírgolyócska érintkezik.
z A tej ízét és színét a takarmányozás erôsen befolyásolja. Az ízét ezen kívül a laktáció, a szennyezettség és a tehén egészségi állapota is befolyásolja.

z Ezzel egy idôben, néhány hónappal korábban ugyancsak sikeres kísérleteket
folytatott Preysz Móric vegyész, aki a kutatási eredményeit 1862. október 16-án
mutatta be a Hegyaljai Bormívelôk Egyesülete közgyûlésén „A tokaji bor utóerjedésének meggátlásáról” címmel.

4. Táblázat: A tejiparban alkalmazott hôkezelési eljárások
Hôkezelési eljárás

Hômérséklet
(°C)

Hôntartási idô
(s)

Alkalmazási terület

Termizálás
Kíméletes/tartós/lassú
pasztôrözés

65-71

15-40

Kemény sajtok

62-65

1200-1800

Egyes sajtok

Gyors pasztôrözés

72-76

15-40

Pillanat pasztôrözés

85-95

1-5

Magas hômérsékletû
(HTST) pasztôrözés

80-98

5-180

Ultrapasztôrözés (UHT)

136-150

2-8

Sterilezés

110-121

1200-2400

Fogyasztói tej, oltós
alvasztású érlelt sajtok,
savas alvasztású túró
Tej, tejszín, savanyú
készítmények, desszertek
Savas alvasztású termékek:
túró, krémtúró, ízesített
éssavanyított tejek, vaj
Tartós-, féltartós tej,
ízesített tejtermékek,
tejszínek: habtejszín
Sûrített tej, kávétejszín

z A pasztôrözés tehát 100 °C alatti hôkezelés abból a célból, hogy a tejben a mikroorganizmusok száma olyan szintre
csökkenjen, amely már nem jelent egészségügyi kockázatot, és egyúttal a termék
eltarthatósági idejét is meghosszabbítja.
z Az EU elôírása szerint a tej hôkezelése:
„a nyerstej és a tejalapú termékek elôállítására szolgáló üzemi tej negatív foszfatázreakciót eredményezô hevítése”. Tejtermékek gyártására csak a legalább 71,7 °C-on
15 sec-ig vagy ezzel egyenértékû hôkezeléssel kezelt tej használható fel.
A tejiparban a pasztôrözés különbözô formáit alkalmazzák. A hôkezelési eljárásokat a 4. táblázat mutatja be.
z A minél tökéletesebb csírapusztulás
mellett arra is kell törekedni, hogy a tej
eredeti jellege és tulajdonságai ne változzanak számottevô mértékben. A hôkezelési eljárás megválasztása a készítendô
termék figyelembe vételével történik.
A pasztôrözések nem okoznak teljes csírapusztulást; a szokásos eljárások hatásfoka 99,0-99,9% (a csírapusztulás mértéke). Az UHT pasztôrözés és a sterilezés
„kereskedelmi sterilitást” eredményez
(~100% hatásfok), az esetleg életben
maradt mikrobák nem tudnak a fogyaszthatósági idôn belül olyan mértékben elszaporodni, hogy bármilyen elváltozást
okozzanak a tejben.
z A hôkezelést elsô sorban a humánegészségügyi szempontok (mikroorganizmusok pusztulása), illetve elôírások indokolják, de ezen kívül a biztonságosabb
gyártást és némely esetben a termék jellegének, érzékszervi tulajdonságainak kialakítását is célozza.

2 KOVÁCS ÁGNES
Állatorvostudományi Egyetem
Élelmiszer-higiéniai Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.

Irodalomjegyzék
–
–
–
–
–
–
–

Bíró Géza (2014): Élelmiszer-higiénia. Agroinform Kiadó, 2014, Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/
Császár G., Unger A. (2005): A minôségi tejtermelés alapjai. Kiadó: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, 2005, Mosonmagyaróvár
Kacz Károly (2011): A tej pasztôrözése. http://www.tankonyvtar.hu
Kukovics Sándor (2009): A tej szerepe a humán táplálkozásban. Melánia Kiadó, 2009, Budapest
Laczay Péter (2013): Élelmiszer-higiénia. Élelmiszerlánc-biztonság. Mezôgazda Kiadó, 2013, Budapest
Meixner Richard (2015): Tej hôkezelés hatásfokának optimalizálása. SZIE GK, TDK dolgozat, 2015, Gödöllô
Seregi J., Kovács Á. (2014): Data on the importance of goat milk and meat in human nutrition. Sustainable Goat Breeding and Goat
Farming in Central and Eastern European Countries. European Regional Conference on Goats. FAO of the United Nations. p. 195-201.
– Physical Properties of Milk (2016), Food Science. University of Guelph, Canada https://www.uoguelph.ca/foodscience.
– Tejfeldolgozási mûveletek. Sapientia Oktatási segédanyagok. Tejipari technológia. (2014): http://www.em.sapientia.siculorum.ro/pdf/
– The importance of milk and dairy products as part of a healthy balanced diet. The Dairy Council.
http://www.milk.co.uk/page.aspx?intPageID=131
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Szerkesztôségünk postájából
Lapunk szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy a sajtversenyeken
a különbözô bíráló bizottságok azonos elvek szerint végezzék
a munkájukat. Ezért jelentettük meg júliusi lapszámunkban Dr.
Merényi Imre írását, amely a tejtermékek érzékszervi bírálati
rendszerének egységesítésére vonatkozó javaslatáról szól.
Az alábbiakban két olvasói véleményt adunk közre, és továbbra
is várjuk észrevételeiket és javaslatukat a témához.
z Véleményem: a Dr. Merényi Imre úr által
összeállított tejtermék-bírálati javaslatról
Elôször is örömömet és köszönetemet kell
kifejeznem a mellékelt összeállításért. Olyan
nagy szakmai tapasztalattal és mögöttes szakmai tudással rendelkezô ember kapta meg a
felkérést a tejtermék-bírálat egységesítésére,
aki ismereteit az ügy szolgálatába állította, és
érthetô formába öntötte. Megfontolásra ajánlom, hogy a bírálati szempontok közül
• az illat ne hiányozzon a sajtoknál sem;
• ne csak két kategória legyen az egyes érzékszervi tulajdonságok megítélésekor, amelyek szerint a termék megfelelô vagy hibás
(az egyes kategóriák fô jellemzôi kerüljenek
rögzítésre);
• a sajt színének elbírálásakor különbséget
tennék a kéreg színe és a sajttészta színe
(belsô szín) között;
• a gyúrt, hevített sajtoknál a szálasság vizsgálatát sem kellene mellôzni.

A tejtermékek bírálatában hagyományosan
a 20 pontos rendszer vált ismertté, amely a
0,5 pont odaítélési lehetôséggel valójában
40 pontos. A megfelelôségi ponthatár alacsonyabb szintjével egyetértek.
A súlyozó faktorok szerepét értem, de el kellene gondolkodni azon, nem lehetne-e másként érvényre juttatni az egyes tulajdonságok fontosságát, ugyanis azok használata
kissé nehézkes, a bírálat gördülékenységét
fékezi.
A tejiparban évtizedek óta 20 pontos bírálati
rendszert alkalmaznak. Más élelmiszeripari
ágazatok az árnyaltabb minôségi különbségeket nem faktorok alkalmazásával, hanem
magasabb pontszámú (100 pontos) pontozással teszik érzékelhetôbbé. Ez utóbbit kipróbálták a Sajtmustrákon. Meg kellene kérdezni más olyan résztvevôt is, aki mindkét
rendszert ismeri és alkalmazta már, hogy vajon milyen tapasztalatot szerzett.

A III. Sajtmustra bírálatán részt vettem, a bírálati szempontok átgondoltak voltak. A bírálat
ütemesen folyt, és az eredmények is tükrözték
a termék minôségét.
2 MÁRKUS GYULÁNÉ
z Köszönöm a sajtbírálattal kapcsolatban
elküldött anyagot, és azzal kapcsolatban a
következô észrevételeket teszem.
A Dr. Merényi Imre úr által elkészített anyag
alapvetôen rendben van, az a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti tejtermék-besoroláson és a
klasszikus 20 pontos súlyozott bírálati rendszeren alapul. (A sajtoknál a korrekció el van számolva.) A kidolgozott rendszer jól használható
a termékek bírálatához.
Hivatkozva a személyes találkozásunk alkalmával folytatott beszélgetésünkre: a tejtermékek –
és ezek között is a sajtok – bírálatával kapcsolatos legtöbb problémát a kistermelôk által készített sajtok esetében látom. A kidolgozott bírálati rendszer itt is használható lenne, csak az
a baj, hogy ezeknek a sajtkészítôknek a zöme
olyan sajtokat készít, amelyekhez nem tartozik
pontosan elôírt kémiai és fizikai jellemzô, valamint pontos érzékszervi leírás se, nincs standard, amihez viszonyítani lehetne. Enélkül ezek
a termékek gyakorlatilag elbírálhatatlanok.
2 BOGNÁR GÁBOR
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Az élelmiszerfeldolgozó üzemek egyik
legnagyobb és legfontosabb feladata
a termékkel érintkezô berendezések és
felületek megfelelô mosása és tisztítása.
A gyártó köteles fenntartani azokat a
szigorú higiéniai elôírásokat, amelyek
vonatkoznak a berendezésekre és
a termelésben résztvevôkre is.

KORSZERÛ MOSÓRENDSZEREK
AZ ÉLELMISZERIPARBAN
z A mosás és tisztítás során megkülönböztetünk:

• fizikai tisztaságot: a látható szennyezôdések eltávolítása a
felületrôl
• kémiai tisztaságot: azok a szabad szemmel nem látható
maradványok eltávolítása, amelyek ízben és szagban okozhatnak problémát a termékben
• bakterológiai tisztaságot: fertôtlenítéssel érhetô el
• steril tisztaságot: az összes mikroorganizmus elpusztításával.
z Korábban a tejipari berendezések felületének tisztítása kézi
erôvel történt kefék és tisztítószerek segítségével (néhány
üzemben még napjainkban is). Ez a módszer idôigényes, kevésbé hatékony és könnyen visszafertôzôdhet a felület a nem
megfelelô mosás miatt.
z A keringtetett CIP (Clean-In-Place) rendszerek azért lettek kifejlesztve, hogy hatékonyabb mosás mellett csökkenteni lehessen a szennyvíz terhelést. A CIP mosás azt jelenti, hogy a berendezések, gyártó vonalak megbontása nélkül történik a vizes
öblítés és a vegyszeres mosás a tartályokon, csöveken keresztül keringtetve. A folyadék nagy sebességû áramlása mechanikus hatást fejt ki a lerakódásokra, elmozdítja azokat, a vegyszerek pedig feloldják a cukrot, fehérjét, zsírt és ásványi sókat.
Ez vonatkozik a csövekre, szelepekre, hôcserélôkre, szeparátorra,

stb. A tartályok esetében a jól megválasztott mosófejekkel kiegészítve biztosítható a megfelelô intenzitású mosás a belsô
felületeken. Emellett olyan szigorú mosási eljárásokat dolgoztak ki, amelyekkel el lehet érni a megfelelô tisztaságot.
z A tejiparban alkalmazott eljárások során a mosási
ciklusok a következôk:

•
•
•
•

Elôöblítés vízzel a laza szennyezôdések eltávolítására.
Vegyszeres mosás (lúgos, savas).
Öblítés tiszta vízzel.
Fertôtlenítés melegvízzel, gôzzel vagy vegyszerrel. Ezt a lépést
is egy öblítés követ, ha jó a víz minôsége.
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Nemzetek sajtversenye
a budai várban
Negyedik alkalommal rendezte meg a nemzetek
sajtversenyét a SZEGA Camembert Kft.
A versenyen 15 európai ország képviseltette
magát hazája legjobb sajtjával.

A

z idén elôször elôdöntôt rendeztek annak eldöntésére,
hogy melyik sajt legyen az, amely a magyar színeket
testesíti meg. A szakmai zsûri és a közönség szavazatai alapján a kilenc nevezô közül a Ranolder sajt bizonyult
a legjobbnak. A Ranoldert a Sümegtejnél Tóth Tamás és
felesége, Mária kézmûves tejfeldolgozó üzemében készítették, ahol a saját tehenészetükbe termelt tejet dolgozzák fel.
A közönség a sajtokat szeptember 8. és 11. között a 25. Budapesti Borfesztiválon kóstolódobozban tudta megvásárolni és
kóstolni, mely alapján adta le szavazatát. Eredményhirdetésre a
borfesztivál zárónapján került sor. Meglepetésben most sem
volt hiány, mert a IV. Nemzetek Sajtversenyén, egyszerre két
gyôztes is született. A magyar Ranolder és az olasz sajtkülönlegesség Pecorino Romano holtversenyben aratott sikert a közönség körében. A Ranolder sajt különlegessége a kézmûves készítési módszerek gondosságában rejlik. A sajt különleges karakteres ízét és illatát, a kissé kemény, de omlós állományát és a
zárt szerkezetét elsô sorban a kiváló minôségû tejnek, az egyedi baktérium-flórának, valamint a hosszú, több hónapos levegôn történô kéregérlelésének köszönheti. A Pecorino a tisztán
juhtejbôl készült sajtok gyûjtôneve. Már a római legionáriusok is
ezt fogyasztották. Valószínûleg a legközkedveltebb Pecorino sajt

z A CIP rendszerekkel szabályozott körülmények között végezhetôk a mosási ciklusok. Beállíthatók a mosási idôk, a vegyszeres mosások hômérséklete, koncentrációja, a mosás intenzitása a felületen (sebessége).
z A központi CIP rendszer kialakításának szempontjai:
• Mekkora hely áll rendelkezésre? Emeletes vagy különálló
kivitel.
• Hány független mosókör szükséges? A „tiszta övezet” (pasztôrözött tej kezelés gépei) és a „szennyes övezet” (nyerstej
kezelés gépei) berendezéseit javasolt külön mosókörön mosni. Meg kell vizsgálni hány darab „meleg” és „hideg” mosandó berendezés van.
• A vegyszeres mosófolyadékot egyszer használjuk fel vagy
többször? Többszöri felhasználással csökkenthetô az energia
és vegyszer felhasználás.
• Milyen módon fertôtlenítünk? Gôzzel, forró vízzel vagy
vegyszerrel?
• Az utolsó öblítô víz visszagyûjtésre kerül-e? Felhasználható
elôöblítésre, így csökkenthetô a vízfelhasználás.

Az elôdöntô nyertese Tóth Tamásné átveszi az elismerést

z Az AGROMETÁL által gyártott CIP mosórendszerek megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A kisüzemektôl a nagyméretû feldogozó üzemekig tudunk biztosítani kézi vagy automata
mûködtetésû, elektromos, forróvíz vagy gôzfûtésû, mobil,
különálló vagy emeles kivitelû berendezéseket.

a Romano, mely Lazio tartományban készül. 12 hónap alatt érik
meg, így fejlôdik ki jellegzetes zamata. Az elsô hatban végzett a
francia, spanyol, svájci, ír és finn sajt. „Az idei egy egészen különleges év volt a verseny történetében. A szavazatok száma jelentôsen emelkedett a korábbiakhoz képest: több mint négyezer voks érkezett. Nem volt egyetlen kimagasló sajt, hanem
eloszlottak a szavazatok: egyre többen kóstolták végig a sajtokat, és szavazatokkal minôsítették is ôket. Különleges volt idén
az is, hogy a világ egyik legismertebb sajtmestere és sajtlovagja, Roland Barthélemy vezetésével elôdöntôt tartottunk a magyar sajtoknak. Felkérést kaptunk tôle, hogy vegyünk részt
a magyar sajtokkal, köztük a gyôztes Ranolderrel a jövô júliusi
Salon du Fromage-on, vagyis a sajtok világkiállításán” – mondta Gábossy Ádám, a IV. Nemzetek Sajtversenyét szervezô
SZEGA Camembert Kft. ügyvezetôje.

2 TOKODI MÁRTON

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

z A megfelelôen megválaszott mosással és mosórendszerrel
hatékonyabbá, gazdaságosabbá és biztonságosabbá válik a
feldolgozás, így jobb minôségû termékeket lehet elôállítani.
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SAJTVERSENY
A KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete
a Bicskei MG Zrt. és a
Hangistálló Nonprofit Kft. meghirdeti
a

IV. MAGYAR SAJTMUSTRA
SAJTVERSENYÉT
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. Csak olyan sajt nevezhet, ami tehén-, juh-, kecske-, bivalytejbôl készült, más hozzáadott ízesítô anyag nélkül.
Megengedettek a fûszerekkel, gyógynövényekkel, gyümölcscsel ízesített sajtok.
Füst aroma és sajt-imitációk nem megengedettek!
2. Egy termelô/sajtkészítô maximum 2 féle termékét
nevezheti be a versenyre.
3. A sajtokat üzemmérettôl függetlenül lehet nevezni a versenyre, fontos viszont a napi feldolgozott tejmennyiség
feltüntetése a nevezési lapon.
4. A Sajtverseny kategóriái
1) Túrófélék
2) Friss sajtok (kevesebb, mint
2 hét érlelés)
3) Lágy sajtok
4) Érlelt félkemény sajtok
5) Érlelt kemény és extra kemény sajtok
6) Savósajtok
7) Ömlesztett sajtok
8) Sajtkészítmények
9) Egyéb tej- és tejszínkészítmények
5. A versenyre elôre regisztrált sajtokból – hogy a küllemi jellemzôk is jól kivehetôk legyenek – az alábbiak szerint kell
mintát leadni a verseny napján és helyszínén a szervezôknek
(2016. szeptember 30-án, pénteken, 8.00-10.00):
• KIS MÉRETÛ SAJT esetén egész sajtot/sajtokat (20-40 dkg)
• NAGY MÉRETÛ SAJT esetén akkora sajtcikket – amelyen jól
látható az alsó – felsô – oldalsó sajtkéreg (20-40 dkg)
FELKOCKÁZOTT SAJTMINTÁT NEM ÁLL
MÓDUNKBAN ELBÍRÁLNI!
6. Bírálat: az anonim sajtmintákat több szakmai zsûri bírálja,
elsôsorban az íz anyagok, az ízletesség és a sajttészta szerkezete, sajtkérge, külleme alapján.
A versenyen maximum 100 pontot lehet elérni.
Aranyérmes: 96-100 pont
Ezüstérmes: 91-95 pont
Bronzérmes: 85-90 pont

7. A Sajtverseny nevezési lapjait termékenként (3 oldal)
legkésôbb 2016. szeptember 26. (hétfô) éjfélig a
titkar.kkase@gmail.com e-mail címre kell megküldeni
(Telefon: +36 30 363 5869)
8. A SAJTVERSENY NEVEZÉSI DÍJA (elôzetes befizetés
esetén): 5.000 FT/ TERMÉKMINTA
(A nevezési díjat elôzetesen, a KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete bankszámlájára – OTP Bank Nyrt. 1170300620075110 – kell befizetni legkésôbb 2016. szeptember
26. éjfélig.)
A nevezés a hiánytalanul kitöltött nevezési lap visszaküldésével és a nevezési díj befizetésével válik ér vényessé!
A helyszínen történô nevezés díja 7.500 Ft/ termékminta!
A 10.00 után érkezô termékmintákat nem áll módunkban
regisztrálni a versenyre!

Várunk és szeretettel hívunk
minden hazai és külhoni
magyar sajtkészítôt a versenyre!
SAJTRA FEL!
www.sajtut.eu
www.facebook.com/sajtkeszitokegyesulete
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Üssük, keverjük, forgassuk vagy rázzuk!
Legyünk „kármentôk”, és elevenítsük fel
a kézi vajköpülés hagyományát!
Az idei Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon
a látvány sajtkészítés mellett – az Etyektej támogatásával –
attrakcióként vajköpülést is bemutatott a KKASE Sajtkészítôk
Egyesülete. A látogatók is bekapcsolódhattak a köpülésbe,
és megkóstolhatták a friss vajat. Öröm volt látni, hogy a
kisgyerekes családok a tanítás szándékával, az idôsebbek
pedig nosztalgiából milyen lelkesen vettek részt a programban.

A

nagy sikerre való tekintettel a
KKASE elhatározta, hogy idén
2016. október 1-jén, a Magyar
Sajtmustrán, amely Nagyegyházán, a
Hangistálló mellett kerül megrendezésre,
megkísérli megjavítani a hagyományos vajköpülés tömegszerûségi rekordját, azaz
egyszerre több százan fognak vajat köpülni
kézi köpülôkkel. Az eseménnyel a hagyományôrzésen kívül a magyar tejtermékek
marketingje is kiemelt cél.

z A honfoglaló magyarok a vajat már ismerték, tejbôl vagy savanyú tejbôl rázással készítették. Nyugat-Európában a rázásnál jóval termelékenyebb új eszközzel, a köpülôvel készítették tejszínbôl vagy tejfölbôl. Manapság is el vagyunk maradva vajügyileg,
hiszen amíg számos európai eredetvédett
vajat találunk (pl. a Charentes-Poitu, az
Isigny, a charente-i és a deux-sevres-i vajaknak AOC minôsítésük van), addig nekünk
még a Hagyományok Ízek Régiók gyûjteményében sincs felsorolva híres vajunk.
z A vaj már az ókorban is ismert volt, a görögök valószínûleg a szkíták révén ismerték
meg. De ôk éppúgy, mint késôbb a rómaiak,
inkább csak gyógyszerként (különösen sebösszehúzóként) használták. A gallok és germánok is foglalkoztak vaj elôállításával. A középkorban a tanyákon a kisipari módszerekkel
történô vajkészítés általános gyakorlat volt.
A nagy tömbvajakat óriási zöldlevelekbe csomagolva árulták a piacokon, késôbb kôedényekbe tették, sós vizet öntöttek rá, és így tárolták. A vaj Európában történô elterjedésére
a szarvasmarha tenyésztés gyakorlata ad magyarázatot. Északtól dél felé haladva a vaj helyét az olaj (ill. disznó vagy libazsír) veszi át.
Afrikában, Ázsiában a bivaly, teve, jak, juh, ló
és szamár tejébôl is készítenek vajat (Laorusse Gasztronómiai Lexikon).

Köpülés bemutatása a XVIII.
Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajtés Túrófesztiválon

Kôrézkori köpülô

z A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent Magyar Néprajz nyolc kötetben c. kiadvány Életmód kötetének „Az
ételválaszték történeti alakulása” fejezetében a következôket olvashatjuk a vajról: a
vaj finnugor jövevényszó. Idôszámításunk
elsô évezredében a sztyeppei állattartó népek kultúrájából nem hiányzott a vaj, de
szerepe jelentéktelen lehetett. Nem tejfölbôl, hanem tejbôl vagy savanyú tejbôl, nem
veréssel, hanem rázással készítették. Európa földmûves népeinél is ezek a régebbi eljárások. A rázással való vajkészítés emlékét
Magyarországon a szerkezetében újabb eljárást szolgáló vajrázó neve ôrizte meg a
legújabb korig.

Kecskebôrbôl készült köpülô,
Egyiptom 1880-as évek

z A középkor újítása Eurázsiában a vajverô
köpülô egy karcsú, magas, dongás faedény,
amelyben függôlegesen mozgatott, átlyuggatott korongban vagy kereszt alakú fában
végzôdô verô van. Elsô ábrázolása Kr. u.
800 körül, a valószínûleg Észak-Franciaországban keletkezett, ún. Utrechti Zsoltároskönyvben található. A rázásnál jóval termelékenyebb új eszközzel már fôként tejszínbôl/tejfölbôl köpültek. Az eszköz korai innovációs központja a textiliparra specializálódó Flandriát a 11-13. században élelmiszerrel ellátó szomszédos területek övezete.
A középkorban a tömegtermék Európaszerte sokáig a túró és a sajt volt, a vaj inkább luxuscikk, amit a parasztok készítettek, de maguk csak ritkán ették. A vajverô
köpülô elterjedésével Ausztria nem alpesi
tejgazdaságra berendezkedett vidékein a
kora újkortól nôtt meg a vaj szerepe a köznép táplálkozásában. Mindebbôl arra lehet
következtetni, hogy a vajverô köpülô a középkor folyamán Magyarországot is elérte.
A 16-17. századi urbáriumok tanúsága szerint csekély mennyiségû vaj országszerte
elôfordult a jobbágyszolgáltatások közt. Sajnos éppen Erdélybôl nincsen elegendô idevágó forrás, ahol a helyzet esetleg eltérô lehetett, ott ugyanis az újkorban is a vajkészítés legkevésbé termelékeny módja, a tejföl
keverése dominált. Vaj „véndöly” (vajas
véndely) kereskedelmi forgalomba is került,
például a lékai uradalom vámján átkelve.
A vajat megolvasztva tartalékolták. Olvasztás nélkül, sózva – mint északabbra Európában – soha. Dél-Erdélyben, Moldvában a
fenti eljárás helyett a tehéntejet elsôsorban

Â

28

2016. SZEPTEMBER

a köpülôben altatták. A köpülô oldalán alul
csap volt, ahol a savó egy részét leeresztették. A köpülôben megaltatott teljes tejbôl
verték a vajat. Az újkori Európában ez archaikus eljárás. A 18. század végén az árviszonyok olyanok voltak, hogy eladni a friss
tejet volt a leggazdaságosabb. Ennek csak
felét hozta a legmunkaigényesebb, a vaj és
túró formában való eladás. Mégis ez volt a
legelterjedtebb, és még így sem került elég
vaj a városokba. A fölözôgép megjelenése
megalapozta a gépekkel dolgozó tejipari
nagyüzemeket. A tejfeldolgozás súlypontja
oda tolódott át. Az iparosítással megnövekedett városi lakosság ellátásában már
ezek játszottak elsôrendû szerepet.

z A Néprajzi lexikon szerint a múlt század
elején nálunk olyan fa- és cserépköpülôk voltak használatosak, amelyekben a tejfelt,
aludttejet függôleges irányban mozgó verôvel
ütötték. A faköpülô általában dongákból
összeállított, kivételesen egy darab fából faragott, újabban az északnyugati és északkeleti magyaroknál esztergályozott edény. Formájánál általános a csonkakúp alakú palást,
mellette Erdélyben hengerpalást is gyakori.
Dél-Kelet-Erdélyben a köpülôk oldalán, alul,
fadugóval záródó kieresztônyílás van. A Nyugat-Dunántúlon a dongás köpülônek a füle
fából készül. A faköpülô teteje Erdélyben
egyetlen – középen lyukas – kerek deszkalap, másutt e deszkát felfelé szélesedô csonka kúp palást veszi körül, ez a kármentô.
1.

2.

3.

könnyen tisztítható, tartós és ha nem köpül
nagyon gyorsan. Az újabban kitalált köpülôk
pléhbôl készülnek, s oly szerkezetûek, hogy
a tejfölt néhány perc alatt köpülik ki. Ily köpülô azután rövid használat után biztosan a
lomtárba kerül. A kisebb háztartásokban nálunk elterjedt csonkakúp alakú rudas köpülô
megérdemli, hogy a jövôben is használtassék. A nagyobb köpülôk közül legelterjedFrancia antik fából készült
forgatható lapátos köpülô

z A köpülô edény neve a Dél-Nyugat-Dunántúlon rázó (vajrázó, tejrázó), az északkeleti magyaroknál zurboló, zürbölô, Erdélyben fôként tejverô dézsa, vajverô dézsa, az
Észak-Kelet-Dunántúlon köpû, egyébként
köpülô. Az ótörök eredetû köpû szó valószínûleg a tejfeldolgozás (egyik) edénye jelentésben került nyelvünkbe. Tisztázatlan,
hogy a köpülô rázó elnevezését tekintjük-e
a köpülôben való verésnél egyszerûbb rázó
vajkészítés emlékének. Parasztságunk háztartási felszerelésébôl a köpülô hiányzott
ott, ahol a vajkészítés módja a keverés.
Magyar üveg köpülô fa lapáttal
tebb a holsteini vitorlás köpülô, mely eltérô
nagyságban készülvén, épp oly jó szolgálatot
tesz ott, ahol csak néhány liter tejet vagy tejfölt köpülnek, mint ott, ahol rendesen 100
litert vagy többet köpülnek.”

z A kézi köpülôknek a cikkben felsoroltakon
kívül még számos fajtája létezik. A IV. Magyar Sajtmustrán (2016. szeptember 30,
október 1.), Nagyegyházán bemutatjuk ezeket. Látogassanak el, vegyenek részt a
Guinness rekord felállításában, és kóstolják
meg a friss vajat! A rekordkísérlethez a
KKASE szponzorokat keres!

4.

Faköpülôk (Magyar Néprajzi Lexikon)
1.Felvidék, 2. Baglad, Zala megye,
3. Csontos, v. Ung megye.
4 Gyimesközéplok, v. Csík megye

Irodalomjegyzék:
19. századi angol excentrikus
köpülô ünnepi vajformákkal

1. Magyar Néprajz nyolc kötetben,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997,
ISBN 963 05 7325 3 (IV. kötet)

z A cserépköpülôk füles fazekak, különbözô, de a tejtartó köcsögökétôl következetesen eltérô megformálásban készülnek, többnyire öblös
cseréptetôvel. A cseCserépköpülô
répköpülô a Dél- és
Észak-Kelet-Dunántúlon, a Duna-Tisza köze
déli részén és az Észak-Bánságban használatos. A köpülôk verôje hosszú nyél végére
erôsített, átlyuggatott, általában kerek, ritkán
csillag alakú deszkalap.

z A Nyugat- és Közép-Európában egyaránt
gyakori köpülô bölcsô, valamint a forgatható lapátokkal mûködô köpülô nálunk hiányzik. Az utóbbiból néhány cseréppalástú darab paraszti használatáról tudunk Makón,
Hódmezôvásárhelyen a múlt században.
z A Pallas Nagy Lexikona szerint „a köpülô
olyan eszköz, mellyel a tejbôl vagy a tejfölbôl
a vajat választják ki. Számos nemei vannak,
és még minden évben új köpülôket találnak
ki, de mégis csak kevés jó köpülô van. Jónak
akkor mondható a köpülô ha fából van készítve, ha könnyen jár, lehetôleg egyszerû,

2. Larousse Gasztronómiai Lexikon, Geopen
Kiadó, 2010, ISBN 978 963 9973 23 7
3. Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1982, ISBN 963-05-1285-8
4. A Pallas Nagy Lexikona, MEK,
HTML változat

2 Kerekesné Dr. Mayer Ágnes
docens
2 Kovács Gyöngyi
tanársegéd,
Eszterházy Károly Egyetem
2 Gyöngyösi Károly
Róbert Campus

Tápértékjelölés a
segítségével az elôrecsomagolt élelmiszerekre
2016. december 13. a határidô
Az EU irányelvek és a hazai jogszabályok alapján,
az élelmiszercímkén az alábbi adatokat kell feltüntetni

Láthatóvá válnak a betûk a csomagoláson

3 Az élelmiszer megnevezése,

A rendelet elôírja a minimális betûméretet, vagyis biztosítani kívánja
az olvashatóságot. Emellett szabályozza a csomagoláson a rendelkezésre
álló jelölhetô felület függvényében a kötelezôen feltüntetendô információkat.
A tápérték jelölést, ha elegendô felület áll rendelkezésre, akkor
kötelezô jelleggel táblázatos formában kell megjeleníteni.
Három kötelezô elem van, amelynek még a legkisebb felületre is fel kell
kerülnie, ez a név, az allergéntartalom és a minôség megôrzési idô.

3 az összetevôk listája,
3 bizonyos összetevôk, összetevô-kategóriák mennyisége,
3 elôrecsomagolt élelmiszerek esetében a nettó mennyiség,
3 a minôség megôrzésének várható idôtartama, vagy a fogyaszthatósági

idôtartam lejárata,
3 speciális tárolási vagy felhasználási feltételek,
3 az elôállító vagy forgalmazó neve és címe,
3 az eredet vagy a származás helye,

Tápértékjelölés

3 felhasználási útmutató,
3 az 1,2 tf%-nál nagyobb alkoholtartalmú italok tekintetében a tényleges

Kötelezô elemek

alkoholtartalom térfogatra
3 külön jogszabály alapján egyéb kötelezô jelölések.

3 energia
3 zsír/telített zsírsavak
3 szénhidrát/cukrok

2011. december 13. új korszak van
az élelmiszerek jelölésében

3 fehérje

Allergén és tápértékjelölés alkalmazásának a bevezetése
a 1169/2011/EU rendelet alapján. Mindössze nyolc szám
és két betû. Ugyanakkor határkô a fogyasztók élelmiszerekkel
kapcsolatos tájékoztatása terén.

Önkéntes elemek

3 só

3 egyszeresen telítetlen

zsírsavak
3 többszörösen telítetlen

zsírsavak
3 poliolok
3 keményítô
3 rost
3 bármely a rendelet

XIII. mellékletében
felsorolt, szignifikáns
mennyiségben
jelenlevô vitamin és
ásványi anyag

A tápértékjelölés kötelezô lesz legkésôbb 2016.
december 13-tól az elôrecsomagolt élelmiszerekre.
Már korábban is lehet az új szabályok szerint jelölni, a rendelet többi
elemével összhangban. Önkéntes információt továbbra sem lehet
a kötelezô tájékoztatás „rovására” jelölni.

A helyes jelölés teljes körû megvalósításában
a BIZERBA munkatársai segítségére számíthat!

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

www.bizerba.hu · info@bizerba.hu

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

Az új megoldás megnyitja a lehetôséget a laktózmentes
és a csökkentett cukortartalmú joghurtok számára
A Chr. Hansen bevezeti a NOLA® Fit terméket: egy egyedi, teljesen új laktáz
enzim, mely íz kompromisszumok nélkül nyit utat a laktózmentes és a csökkentett cukortartalmú joghurtok számára.
A világ népességének több mint fele szenved különbözô súlyosságú laktóz-intoleranciában (Euromonitor alapján), emiatt a joghurt- és egyéb fermentált tejtermékek forgalmazói régóta keresik a laktóz csökkentésének egyszerû és költséghatékony módját.
A megoldás a Chr. Hansen új terméke, a NOLA® Fit. Nagy hatékonyságú, vonzóan alacsony költségû innovatív enzim, mely lehetôvé teszi a tejtermék gyártóknak, hogy csökkentsék, vagy eltávolítsák a joghurt laktóztartalmát – vagy
csökkentsék a hozzáadott cukor mennyiségét 100 g joghurtra számítva legalább
1 g-al, anélkül, hogy a késztermék édes ízét befolyásolnák.
Csodákra képes a megfelelô kultúrával
„A NOLA® Fittel lehetôség nyílik a laktóz-intoleráns fogyasztók elôtt, hogy élvezhessék a joghurt és a fermentált tejtermékek jótékony hatását. A laktózt glükózzá és galaktózzá bontja, ami természetesen édesebb joghurtot eredményez.
Csodákra képes a megfelelô joghurtkultúrával együtt alkalmazva.” – magyarázza Lars Bredmose, a Chr. Hansen friss tejtermék üzletágát vezetô igazgatója.
„A titok nyitja, hogy a NOLA® Fit enzim alacsony pH mellett is nagy aktivitást
mutat, összehasonlítva a piacon levô tradicionális enzimekkel” folytatja.
A késztermék minôsége szempontjából jelentôs elônyt biztosít ha figyelmet fordítunk a NOLA® Fit enzimnek a megfelelô joghurtkultúrával történô társítására.
Kultúrák és enzimek alkalmazásában szerzett tapasztalatainkat ehhez tudjuk felkínálni Önöknek, hogy egyszerû, jól mûködô és hatékony megoldásokat találjunk a fermentált tejtermékek területén.”

Tökéletesen alkalmas a tejalapú termékek gazdag választékához
A NOLA® Fit, mely az egész világon bevezetésre került, tejalapú termékek
széles választékához kiválóan alkalmazható. Joghurtokhoz egyértelmûen
elônyös, de ezen túl különösen alkalmas prémium-kategóriás laktózmentes
tejek, fermentált tejtermékek és csökkentett cukortartalmú fermentált
tejek gyártásához.
Magas szintû specifikus aktivitás és alacsony mellékaktivitás teszi ezt az
enzimet hatékonnyá és mentessé a más enzimek okozta mellékízektôl.
Ez különösen döntô fontosságú az UHT és ESL tejeknél.
A magas specifikus aktivitás és az alacsony mellékaktivitás kombinációjának köszönhetôen a NOLA® Fit a tökéletes választás, ha a hosszan eltartható vagy friss fogyasztásra szánt ízesített tejtermékek cukortartalmát
szeretnénk csökkenteni.
Pillantás a piaci trendekre
• Az egészség és wellness trendek hatása alatt sok fogyasztó kizárja
étrendjébôl a tejtermékeket laktóztartalmuk miatt. Egyre több és több
fogyasztó tartja a laktózmentes tejtermékeket egészséges választásnak,
de a termék ízével kapcsolatban nem kötnek kompromisszumot.
• A laktózmentes tejipari szegmens gyorsan növekszik; nem utolsósorban
a felsôkategóriás termékeknél, mint a joghurt és a desszertek, és különösen Európában, Észak-Amerikában és Latin-Amerikában. Sôt, mi több
Ázsiában és Afrikában, ahol a legmagasabb szintû a laktóz-intolerancia,
az elkölthetô bevételek növekedésével ezeket a régiókat ezáltal válnak az
innovatív tejipari gyártók megcélzandó új piacaivá.
• Ugyanakkor a fogyasztók fejében a cukor egyre inkább az új bûnössé
válik. Egy új európai tanulmány szerint, melyet 2016 tavaszán a Sensus
piackutató cég végzett, a fogyasztók 60%-a figyeli saját cukorfogyasztását és 25%-a aktívan keresi a cukorban szegény termékeket – viszont
nem áldoznák fel az autentikus édes ízt.

A Chr. Hansen bemutatja az új NOLA® Fit enzimet, amely fermentált termékekbôl
könnyedén eltávolítja a laktózt és biztosítja a tejtermékek autentikus ízét
• A NOLA® Fit enzim magas
aktivitása széles pH tartományban
tökéletes a laktóz bontására
fermentált tejtermékekben

SZEREZZEN FOGYASZTÓKAT ÉLETRE SZÓLÓAN
TERMÉSZETES ÍZÛ LAKTÓZMENTES JOGHURTTAL

• A NOLA® Fit nagy tisztasága
biztosítja a tejtermékek
autentikus ízét

NOLA® Fit enzim megoldások

A NOLA® Fit enzim megoldja a fogyasztói dilemmát:
hogyan kaphatunk egyidôben finom és laktózmentes joghurtot
Egyre több fogyasztó
meggyôzôdése, hogy nem
tudja tolerálni a laktózt, és
ennek következtében kerüli
a joghurt fogyasztását

Fôbb elônyök a NOLA® Fit enzim
használatával laktózbontáskor

• A laktózmentesség egy olyan
kategória, ahol életre szóló
fogyasztók szerezhetôk, ha
a temék finom

3 Nagy tisztaság biztosítja a prémium ízprofilt

• Gyakran elég egy laktózérzékeny
ember a családban ahhoz, hogy
az egész háztartás áttérjen
laktózmentes joghurtra

3 Csökkenthetô a hozzáadott cukor
mennyisége a nagyobb édesség érzetnek
köszönhetôen, a megfelelô kultúra
alkalmazásával

• Készítsen prémium laktózmentes
terméket a tej természetes ízének
megtartásával

Készítsen autentikus ízû, laktózmentes
tejtermékeket hatékonyan és kényelmesen
az új NOLA® Fit enzim megoldásokkal

További információért látogasson el a
www.chr-hansen.com weboldalra
vagy keresse szakértô kollégáinkat:
debse@chr-hansen.com
zzapletal@mtki.hu

3 Magas aktivitás széles pH tartományban,
tökéletes a fermentált tejtermékekhez

3 Ízletes prémium joghurt kiváló textúrával
és teljesen laktózmentesen a NOLA® Fit
kiegészítô kultúrával alkalmazva

Magyarországi termék képviselet:
MTKI Kft. 9200 Mosonmagyaróvár,
Lucsony u. 24.
Tel.: 96/ 219 870

