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z Az idô mal mai már szep tem ber nap ja it
mor zsol ják. Ilyen kor eszünk be jut nak Pe tô fi
örök be csû so rai: „Itt van az ôsz, itt van

uj ra, S szép, mint min dig, én ne kem. Tud ja

is ten, hogy mi ok ból sze re tem? de sze re -

tem.” A tej ter me lôk szá má ra va jon sze ret -
he tô lesz az ôsz? 

z Van nak ar ra uta ló je lek, hogy kö zel múl tunk leg hosszabb ide -
ig el hú zó dó tej ter me lé si vál sá ga a vé gé hez kö ze lít. Eu ró pá ban,
il let ve a kör nye zô or szá gok ban a „spot” (azon na li) pi a ci nyers -
tej árak áp ri lis ban ér ték el mély pont ju kat, az óta hó nap ról hó -
nap ra emel ked nek. A leg na gyobb mér té kû ja vu lás jú ni us-jú li us
hó na pok ban volt meg fi gyel he tô, au gusz tus hó nap ban az árak
kis mér ték ben, de to vább emel ked tek. Szer te Eu ró pá ban ér zô -
dik a ke res le té lén kü lés, a sajt kész le tek ki fo gyó ban van nak, a
40 szá za lé kos tej szín ára má jus óta meg dup lá zó dott, és a vaj
ára is di na mi ku san nôtt. A kö vet ke zô hó na pok ban to váb bi ár -
emel ke dés va ló szí nû, mert az unió fel füg gesz tet te az uk rán tej -
ter mé kek ked vez mé nyes im port ját mi nô sé gi és ha mi sí tá si
prob lé mák mi att, il let ve azért, mert vár ha tó an 25 szá za lék kal
bô vül majd a kí nai ke res let. Vár ha tó an ok tó ber ben ír ják alá azt
a kí nai-ma gyar meg áll apo dást, amely le he tô vé te szi fel dol go -
zott ma gyar tej ter mé kek szál lí tá sát Kí ná ba. 

z Ez zel szem ben a ha zai nyers tej árak csök ke né se még jú li us -
ban is foly ta tó dott. A jú li u si 65,90 Ft/kg ha zai fel vá sár lá si ár
12%-kal volt ala cso nyabb az egy év vel ko ráb bi nál. Az uni ós or -
szá gok kö zött fel ál lí tott rang sor ban (há tul ról a má so dik ként)
ha zánk ban van az egyik leg ala cso nyabb tej fel vá sár lá si ár.

z Hogy is van ez? A tej árá ra vo nat ko zó ár csök ken tô uni ós ha -
tá sok sza bad utat kap nak, és azon nal érez te tik ha tá su kat. Ami -
kor meg nö vek szik a fel vá sár lá si ár egész Eu ró pá ban, az meg
nem akar hoz zánk be gyû rûz ni. Mi en nek az oka? Nem gon do -
lom, hogy a ha tá ron fel ál lí tott ke rí tés nek len ne ilyen má gi kus
ere je. Ko ráb ban a köz gaz dá szok az zal ma gya ráz ták az ala csony
fel vá sár lá si árat, hogy a fel dol go zó üze mek na gyobb há nya da
kül föl di ek ke zén van. Ezt már nem le het in dok ként fel hoz ni,
mert na gyobb há nya duk van ma gyar tu laj don ban. Ezek sze rint
a ma gyar tô kés egy jot tá nyit sem jobb, mint a kül föl di? Nem er -
rôl van szó! A nagy tej fel dol go zók, a tej üze mek dön tô há nya da
nem a ter me lôk tu laj do ná ban van. A há rom leg na gyobb ma gyar
fel vá sár ló a So le-Mi zo, az Al föl di Tej és a Tol na tej, kö zü lük azon -
ban csak egy, az Al föl di van ter me lôi tu laj don ban. 

z Még min dig sok ol csó és si lány mi nô sé gû im port áru ér ke zik
az or szág ba. Nem nö vek szik szá mot te vô en a tej fo gyasz tás.
A ma gyar tej nek nem elég sé ges a ha zai fel ve vô pi ac, így a ter -
me lôk kül föl dön kény te le nek ér té ke sí te ni. Le het, hogy ez nem
is lesz kény sze rû ség, mert kül föl dön na gyobb össze get kí nál nak
a ter me lô nek a jó mi nô sé gû ma gyar te jért, mint a ha zai fel dol -
go zók? Szép új vi lág…
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vál la lat üz let po li ti ká já nak ugyan is az az alap ja, hogy az
egész sé ges táp lál ko zást elô se gí tô és ez zel együtt a kü -
lön le ges fo gyasz tói igé nye ket is ki elé gí tô ter mé kek kel

se gít sék a fo gyasz tó kat – és per sze a ke res ke del mi part ne re ket
is. Fo lya ma tos gyárt mány fej lesz tés sel tö rek sze nek az egy re
egész ség tu da to sabb vá sár lók kor sze rû, ma gas szín vo na lú ki -
szol gá lá sá ra, úgy a ha gyo má nyos és a bio, mint a lak tóz men -
tes tej ter mé kek te rü le tén.

KE REK ASZ TAL-BE SZÉL GE TÉS 
A LAK TÓ ZÉR ZÉ KENY SÉG RÔL

z Au gusz tus ban Kuk Ti tus ve zér igaz ga tó Er dé lyi-Si pos Aliz di e -
te ti kus, a Ma gyar Di e te ti ku sok Or szá gos Szö vet sé gé nek fô tit ká -
ra köz re mû kö dé sé vel tar tott saj tó tá jé koz ta tót Vá cott, a Na -
szály tej Zrt.-nél, ahol ar ra hív ták fel a fi gyel met, hogy a ha zai
tej fo gyasz tás nö ve lé sét a lak tóz men tes tej és tej ter mé kek is -
mer teb bé té te lé vel, nép sze rû sí té sé vel is elô le het és kell is se -
gí te ni. Köz tu dott, hogy tej fo gyasz tás te rén nagy le ma ra dá sunk
van a töb bi uni ós or szág hoz ké pest. A szak em be rek sze rint ak -

kor táp lál ko zunk egész sé ge sen, ha na pon ta 0,5 li ter te jet, vagy
en nek meg fe le lô mennyi sé gû kál ci um tar tal mú tej ter mé ket
ve szünk ma gunk hoz, még is, a sta tisz ti kai ada tok sze rint en nek
a mennyi ség nek csak a fe lét fo gyaszt juk el mi, ma gya rok.
Mi le het en nek az oka?

z A kon fe ren cia részt ve vôi sze rint egy re töb ben is me rik fel vagy
gon dol ják úgy, hogy ér zé ke nyek a tej cu kor ra, ezért hagy ják el
ét rend jük bôl a te jet, és becs lé sek sze rint Ma gyar or szá gon a la -
kos ság egy har ma da lak tó zér zé keny. De mit is je lent a lak tó zér -

Új laktózmentes termékekkel
növelte a Naszálytej a kínálatot

zé ke nyég? A lak tóz (ma gyar ne ve tej cu kor) egy olyan össze tett
cu kor, ame lyet köz vet le nül nem tu dunk meg emész te ni, csak
mi u tán a szer ve ze tünk ál tal ter melt lak táz en zim le bon tot ta
egy sze rû cu kor rá. Amennyi ben az en zim a vé kony bél ben nem,
vagy csak csök kent menny iség ben ter me lô dik, ak kor be szél he -
tünk lak tóz (tej cu kor) ér zé keny ség rôl. A lak táz en zim hi á nyá ban
a vas tag bél be jut va kel le met len tü ne tek kí sé re té ben bom lik le
(puf fa dás, ha si gör csök), és vi zes has me nés ala kul hat ki. Fon -
tos, hogy ezek a tü ne tek le het nek más, a gyo mor mû kö dé sé -
vel össze füg gés be hoz ha tó rend el len es sé gek, be teg sé gek,
ezért a lak tó zér sény sé get tel jes bi zony ság gal csak szak or vos
tud ja meg áll apí ta ni.  

MÁR GYÜ MÖLCS JOG HUR TO KAT 
IS FOR GAL MAZ NAK 

A MA GIC MILK MÁR KA RÉ SZE KÉNT

z A kor sze rû tej fel dol go zó tech no ló gi á nak és a tej fel dol go zó
vál la lat in no vá ci ó i nak kö szön he tô en a lak tó zér zé ke nyek nek
sem kell le mon da ni a tej és tej ter mé kek fo gyasz tá sá ról, nem
szük sé ges el hagy ni ét rend jük bôl ezt az egész sé ges élel mi -
szert. Mi ért? Mert lak tóz men tes – vagy ahogy Kuk Ti tus fo gal -
ma zott a ren dez vé nyen, „lak tóz bon tott” – tej ter mé kek se gít -
sé gé vel a tej cu ko rér zé ke nyek szá má ra is fo gyaszt ha tó tej és
tej ter mé kek ké szít he tôk. A lak tóz men tes tej ter mé kek hez a
tej cu kor le bon tá sá ért fe le lôs lak táz en zi met ad nak, ame lyet a
tej cu ko rér zé ke nyek szer ve ze te nem tud elô ál lí ta ni. A lak tóz -
men tes tej bôl és tej ter mé kek bôl te hát nem hi ány zik a tej cu -
kor, ha nem bon tott ál la pot ban ta lál ha tó meg ben ne. Ezek nek
a tej ter mé kek nek a bel tar tal mi ér té kei meg egyez nek a ha gyo -
má nyos ter mé ke ké vel: ugyan annyi kal ci u mot, D-, B-, A-vi ta -

Erdélyi-Sipos Aliz dietetikus

Kuk Titus vezérigazgató

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
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mint, mag né zi u mot és tej zsírt tar tal maz nak. A lak tóz men tes
ter mé ke ket a tej cu kor ra nem ér zé ke nyek is fo gyaszt hat ják,
ami meg könnyí ti a be vá sár lást és a fô zést, ha a csa lád egy-
egy tag ja ér zé keny a tej cu kor ra.

z A Na szály tej nél egy re több lak tóz men tes tej ter mék ké szül.
A Ma gic Milk ter mé kek gyár tó ja ként ez a vál la lat volt az el sô
tej fel dol go zó, amely lak tóz men tes tej ter mé ke ket ké szí tett.
A tel je sít mé nyük nagy sá gát nö ve li, hogy a gyár tást sa ját sza-
ba da lom alap ján ve zet ték be és, az óta is a leg szé le sebb
ter mék vá lasz ték kal ren del kez nek, pi ac ve ze tôk a lak tóz men tes
ter mé kek gyár tá sa te rén. A vál la lat eb ben az év ben kezd te el
gyár ta ni az 1,5% zsír tar tal mú lak tóz men tes te jet, va la mint a
fo gyasz tók kö ré ben rég óta várt, négy fé le íze sí tés sel ké szü lô
lak tóz men tes gyü mölcs jog hur to kat. 

TE(L)JES ÉLET LAK TÓ ZÉR ZÉ KENY KÉNT

z A Na szály tej Zrt. ál tal gyár tott lak tóz men tes tej ter mé kek
se gít sé gé vel az is ko lai ét kez te tés ben is ki ala kít ha tó a te jet és
tej ter mé ke ket op ti má lis arány ban tar tal ma zó, egész sé ges ét -
rend, így az aján lott szint re le het nö vel ni a gyer me kek tej- és
tej ter mék fo gyasz tá sát. Gye re kek nél kü lö nö sen fon tos fi gyel ni
ar ra, hogy tej cu kor-ér zé keny ség ese té ben se ma rad jon ki az
ét rend bôl a tej és tej ter mék, hi szen az in ten zív csont fej lô dés
sza ka szá ban na gyon lé nye ges a meg fe le lô, leg job ban a tej ter -
mé kek bôl hasz no su ló kal ci um be vi tel. Amennyi ben egy is ko lás
gyer mek lak tó zér zé keny, és er rôl szak or vo si iga zo lá sa van,
a köz ét kez te tés ben kö te le zô biz to sí ta ni szá má ra a meg fe le lô
di é tás ét ren det.

z Fel nôtt ként pe dig az zal kell tisz tá ban len nünk, hogy 30 éves
kor fö lött a szer ve zet ben csök ken het a lak táz en zim ter me lô -
dé se, csak hogy mi vel ek kor ra jel lem zô en meg vál toz nak az ét -
ke zé si szo ká sa ink, és már in kább az el eve ke ve sebb lak tózt
tar tal ma zó, sa va nyí tott tej ter mé ke ket fo gyaszt juk, ezért nem,
vagy ki sebb mér ték ben je lent ke zik a lak tó zér zé keny ség re jel -
lem zô disz kom fort ér zés. Eb ben az élet kor ban már el ér tük a
csúcs-csont tö me get, és ar ra kell tö re ked nünk, hogy meg tart -
suk azt, és meg elôz zük a kal ci um hi á nyos ét ke zés kö vet kez té -
ben is je lent ke zô csont rit ku lást.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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mû em lé ki vé de lem alatt ál ló
épü le tet most Ró na Pé ter jo -
gász köz gaz dász és csa lád ja lak -

ja, aki az év na gyobb ré szét Ox ford ban
töl ti, mi vel az ot ta ni egye te men ta nít. Ôt
el sô sor ban köz gaz dász ként is mer jük,
most azon ban ôs ter me lô ként mu tat ko zik
be: a ki sasszon di bir to kán tej ter me lés sel
és sajt ké szí tés sel fog lal ko zik.

z Ró na Pé ter tôl az or szá go san is mert
köz gaz dász tól, el sô ként azt kér dez -
tem: ho gyan és mi ként ke rült eb be a
ki csiny so mo gyi fa lu ba?

z Ti zen négy éves ko rom ban, 1956-ban,
mi u tán egy orosz tank szét lôt te a bu da -
pes ti la ká sun kat, édes anyám ki ad ta a
jel szót, men jünk in nen a franc ba. El is
in dul tunk, és meg se áll tunk Bé csig. On -
nan meg Ame ri ká ba men tünk, így már a
kö zép is ko lát ott tud tam el kez de ni. A kül -
föl dön töl tött sok-sok év alatt egy kel le -
mes em lék kí sért en gem az uta mon.
Nem tud tam el fe lej te ni, hogy kis is ko lás
ko rom ban egy szer ki rán dul ni vol tam So -
mogy me gyé ben. En nek a ki rán du lás nak
a han gu la ta, a táj szép sé ge mély nyo mot
ha gyott em lé ke ze tem ben. Sok szor gon -
dol tam rá, mi lyen jó len ne is mét a so mo -
gyi táj szép sé gét lát ni. Úgy hoz ta a sors,
hogy 1998-ban tel je sült a vá gyam. Mint
olyan sok min dent, ezt is a fe le sé gem -
nek kö szön he tem. En nek az a rö vid tör -
té ne te, hogy fe le sé gem egy al ka lom mal,
mi kor ma ga zi no kat bön gé szett, ta lált va -
la me lyik ben egy aján la tot, hogy el adó
kas té lyo kat kí nál tak fel meg vé tel re So -
mogy me gyé ben. Fel ke re ked tünk, és
meg néz tük a kí ná lat ban lé vô né hány le -
rob bant kas télyt, kú ri át, mal mot. Az épü -
le tek na gyobb ré sze ba rokk stí lu sú volt,
ezek nem iga zán fe lel nek meg az én íz -

Róna Péter közgazdász jersey tehenek
tejébôl készíti a kisasszondi sajtokat

A lés vi lá gom nak. Sze ren csé re ezt a kú ri át
is be mu tat ták ne künk. A klasszi cis ta stí -
lus ban ké szült épü let na gyon meg tet -
szett ne kem, így hát meg is vá sá rol tam
azt. (A kúriáról készült légifotó a borító
oldalon.) Az épü le tet ko ráb ban a So -
mogy Me gyei Vil la mos ipa ri Vál la lat hasz -
nál ta, és igen le pusz tult ál la pot ban volt.
A kú ria kö rü li föld te rü le te ket tu laj do no sai

el adás ra kí nál ták fel ne kem, me lye ket
meg vá sá rol va ala kult ki a 123 hek tá ros
egy be füg gô bir tok, amely rész ben le ge lô -
bôl, ka szá ló ból, szán tó föld bôl, er dô bôl
és ha las ta vak ból áll. Az épü let rend be -
ho za ta la sok utá na já rást kí vánt. A ha las -
ta vak meg vá sár lá sa so rán nagy ka la maj -
ka ala kult ki a ha tó sá gi bü rok rá ci á val ví -
vott küz de lem ben. Nem akar ták meg ér -
te ni, hogy sem mi lyen anya gi ha szon szer -
zés re nem sze ret ném azo kat hasz nál ni,
le gyen az to vább ra is a te rü le ten ta lál ha -
tó sok ezer ap ró for rás víz gyûj tô je, és
ma rad jon há bo rí tat lan to vább ra is a Ka -
pos fo lyó fô ágá nak a for rás vi dé ke.
Meggyô zé sük re fel hasz nál tam azt az iro -
da lom tör té ne ti do ku men tu mot is, mely
sze rint itt a kú ri á ban ta ní tott Cso ko nai

Vi téz Mi hály, az ud va ron ál ló há rom száz
éves re be csült tölgy fa alatt ír ta a „A Ma -

gá nos ság hoz” cí mû, egyik leg is mer tebb
ver sét, mely ben az it te ni fa u nát di csé ri. 

Itt a ma gá nos vôlgy be és cse ré ben

Megf ris se lô ár nyék fe dez, 

A cson ka gyer tyá nyok mo hos tö vé ben

A tisz ta for rás cser ge dez. 

Két hegy kö zött a tó nak és pa tak nak 

Nim fái ká ka sá to rok ba lak nak; 

S csak ak kor úsz nak ôk elô, 

Ha er re bôlcs s po é ta jô.

z A kú ria meg vá sár lá sá nak egye nes
kö vet kez mé nye volt, hogy tej ter me lés -
sel és sajt ké szí tés sel fog lal koz za nak?

z Az épü let fe lú jí tá sa üte me sen ha ladt, ki -
sebb volt, mint most, hoz zá é pí tet tem egy
új szár nyat. A kas tély rend be ho zá sa né mi
al kal mi mun kát adott a kör nyék bé li ek nek.
Min de köz ben meg is mer tük a fa lut, raj ta
ke resz tül a kis ma gyar vi dé ki va ló sá got, a
mun ka nél kü li ség bôl adó dó ki lá tás ta lan sá -
got, amely elég gé le han golt ben nün ket. Ál -
ma ink az tán va ló ra vál tak, be köl töz het tünk
a kú ri á ba, de nem érez tük jól ma gun kat.
Azon gon dol kod tunk, ho gyan tud nánk se -
gí te ni a fa lu la kó in? Mi vel ko ráb ban itt a
kú ri á hoz tar to zó bir to kon te he ne ket tar tot -
tak, fe le sé gem és én is ab ban lá tot tunk
fan tá zi át, hogy le gyen te he né sze tünk, fog -
lal koz zunk tej ter me lés sel és sajt ké szí tés -
sel. Mi u tán ô is Ang li á ban járt egye tem re,
és meg sze ret te az an gol saj to kat, utá na -
né zett an nak, ho gyan le het ne itt is an gol
mi nô sé gû saj tot ké szí te ni. Fel ku ta tott egy
ne ves an gol sajt mes tert, aki az tán ide uta -
zott, és a dol go zó in kat be a vat ta a sajt ké -
szí tés rej tel me i be. Ez a tör té net ez elôtt tíz
év vel kez dô dött, az óta ké szít jük a ki s-
asszon di saj to kat.

z A ki sasszon di saj tot jer sey te he nek
te jé bôl ké szí tik. Mi ért esett a vá lasz -
tás er re a faj tá ra?

z Az el sô te he nünk egy ma gyar tar ka volt,
majd ki pró bál tuk a hols te in frízt is. Már há -
rom vagy négy te he nünk volt, ami kor a jer -
sey mel lett dön töt tünk. A dön tés hát te ré -
ben az állt, hogy a ki pró bált faj ták te jé bôl
ké szült saj tot nem ta lál tuk elég gé ér de kes -
nek. A hols te in frízt az ala csony zsír tar tal -

Róna Péter lányával, Emmával

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. 
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mú te je mi att nem vá lasz tot tuk. A ma gyar
tar ka te je már jobb nak bi zo nyult, de an nak
na gyobb mennyi sé gû ta kar mány ra van
szük sé ge a ket tôs hasz no sí tá sú vol ta mi -
att, és ugyan ak kor test tö me gé hez ké pest
ke vés te jet ad. A sajt hoz, amely nek ké szí -
té sét el ha tá roz tuk, ma gas tar tal mú ka ze int
tar tal ma zó tej re volt szük ség. A ma gas tej -
zsír tar ta lom mel lett en nek a spe ci á lis fe -
hér jé nek a mennyi sé ge is fon tos fel té te le
volt an nak, hogy az an gol sajt mes ter hölgy
se gít sé gé vel meg ál mod ott ki sasszon di saj-
tot meg al kossuk. Ezek nek a fel té te lek nek
in ten zív tej ter me lô faj tá jú te hén te je fe lel
meg, ezért dön töt tünk a jer sey faj ta mel -
lett. Dá ni á ból vá sá rol tunk, hoz tunk be a
jer sey te he ne ket. Fo lya ma to san nö vel jük
az ál lo mány lét szá mát, je len leg öt ven
egyed nél tar tunk, sze ret nénk mi ha ma rabb
a nyolc van egyed szá mot el ér ni. A te nyész -
tés hez szük sé ges sper mát is Dá ni á ból ho -
zat juk be.

z A bor ju kat mi kor vá laszt ják el, és
mi lyen mó don ne ve lik? 

z Én tel je sen el le ne va gyok a ko rai el vá -
lasz tás nak és a bor juk bár mi fé le tej pót ló
szer rel va ló ne ve lé sé nek. A bor jak el vá -
lasz tá sát nem erôl tet jük, és az el vá lasz tá -
sig te jet kap nak. A te jet kez det ben ter mé -
sze tes mó don az anyá tól szo pás út ján
kap ják, majd ké sôbb itat juk ve lük a te jet.
A ter mé szet dol gá ba nem avat ko zunk be,
ad dig kap ják a te jet, míg an nak a szük sé -
gét ér zik. Ál ta lá ban ez az idô szak 8-10
he tet je lent. Amennyi ben va la me lyik bor -
jú még a ti ze dik hét után is te jet akar in -
ni, az meg kap ja. Lé nyeg az, hogy hagy juk
ôket, hogy ma guk tól jus sa nak el a szá las -
ta kar mány el fo ga dá sá ra. Ál lás pon tom he -
lyes sé gét az zal tu dom alá tá masz ta ni,
hogy az ál lo mány ban nincs meg be te ge -
dés, nem kell ál lat or vo si szám lát fi zet -

nem. A sza po ru lat ból az üszô bor ju kat ál -
lo mány gya ra pí tás cél já ból meg tart juk, a
bi ka bor jú kat pe dig ér té ke sít jük. 

z Mi lye nek a tar tá si kö rül mé nyek,
mi lyen szem pon tok ér vé nye sül nek a
ta kar má nyo zás so rán?

z A te he nek ko ra ta vasz tól ké sô ôszig
vegy szer men tes le ge lôn van nak. Es te fe -
jés elôtt jön nek be az is tál ló ba, és reg gel
fe jés után men nek ki. A fe jés saj tá ros fe -
jô gép pel tör té nik. A le gel te tés mel lett
szé nát (rét iszé na, lu cer na szé na) kap nak,
és fe jés kor az ab ra kot. A ta kar mány nagy
ré szét sa ját föld te rü le tün kön ter meszt jük
meg, ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött.
Mût rá gyát és vegy sze re ket nem hasz ná -
lunk. A ta laj után pót lást szer vest rá gyá -
zás sal old juk meg. Amennyi ben szük sé -
ges sé vá lik a ta kar mány vá sár lá sa, azt
olyan gaz dá tól vesszük, aki ha son ló mó -
don vegy szer men te sen gaz dál ko dik.

z Na pon ta mennyi te jet dol goz nak
fel? Mi lyen mó don ér té ke sí tik az el -
ké szí tett saj to kat? 

z A na pon ta fel dol go zott tej mennyi sé ge
300-500 li ter kö zött vál to zik. Min den eset -
ben hô ke zel jük, és a meg fe le lô zsír szá za lék
el éré sé hez sze pa rál juk a te jet. A sze pa rá -
lás után ki nyert tej szín bôl va jat ké szí tünk.
Az ál ta lunk ké szí tett vaj zsír tar tal ma egye -
dü lál ló an ma gas, ké pe sek va gyunk a 89%-
os zsír tar tal mú va jat elô ál lí ta ni. A saj tok a
sajt kul tú rán, fo lyé kony te jol tón és són kí vül
sem mi lyen ada lé ka nya got nem tar tal maz -
nak. Ke mény-, fél ke mény, lágy és füs tölt
saj to kat ké szí tünk. Vég sô for má ju kat a saj -
tok pré se lés út ján nye rik el. Vek ni for má jút
is ké szí tünk, a ven dég lá tó sok ezt a for mát
ked ve lik. A ke rek for má jú saj tok 1,4 il let ve
8 kg sú lyú ak. Az ér le lés (3-36 hó nap) el sô

sza ka szá ban vi asz bo rí tást kap nak, mely a
ké sôb bi tá rol ha tó sá got is elô se gí ti. Faj tá tól
füg gô en kü lön bö zô szí nû ek a vi asz bo rí tá -
sok. A füs tölt saj tot két hó na pos ér le lés
után ha gyo má nyos mó don bükk fá val füs -
töl jük. Sajt ja in kat el sô sor ban vil lá nyi és
szek szár di bo rá sza tok nak ér té ke sít jük (He -
i mann pin cé szet, Pol gár Pin cé szet, Ko nyá -
ri Pin cé szet stb.). A bo rá szok so kat se gí tet -
tek ne künk azál tal, hogy meg tud ták ha tá -
roz ni, mi lyen íz vi lá gú, mi lyen kar ak te rû saj -
tot sze ret né nek a bo rok hoz tár sí ta ni. To -
váb bi ér té ke sí té si le he tô sé get az ad, hogy
a fô vá ros vi szony la tá ban szá mos ven dég lô -
ben meg ta lál ha tók sajt ja ink, köz tük a le ge -
lô ke lôbb he lye ken is. A Ba la ton men tén is
ott va gyunk. Pél da ként tu dom mon da ni,
hogy a Kis tü csök ven dég lô séf je zse ni á lis
saj té te le ket ké szít sajt ja ink ból. Sajt ja ink a
kis ke res ke de le mi egy sé gek ben Bu da pes -
ten a CBA egyes üz le te i ben és de li kát bol -
tok ban, va la mint Pé csett, Ka pos vá ron és
Ki sasszon don is kap ha tók, de az ér té ke sí -
tés ge rin cét a bo rá sza tok és a ven dég lôk
al kot ják.

z Hí re ment an nak, hogy né hány év -
vel ez elôtt egy Ang li á ban meg ren de -
zett sajt ver se nyen ko moly ered mé -
nye ket ér tek el.

z A sajt ké szí tés meg ho no sí tá sa után há -
rom év telt el, hogy az an gol sajt mes ter
hölgy – aki fo lya ma to san kö vet te fej lô dé -
sün ket – el ér ke zett nek lát ta az idôt ar ra,
hogy meg mé ret tes sük ma gun kat. Mind -
járt az el sô al ka lom mal a vi lág egyik leg -
na gyobb és leg te kin té lye sebb sajt ver se -
nyén, Nant wich ben 2012-ben a ki sasz-
szon di füs tölt saj tot ezüs té rem mel díj az -
ták, majd egy év re rá a ki sasszon di
ke mény saj tunk arany ér mes lett. Sok
sajt ver se nyen in dul tunk at tól kezd ve,
mind egyi ken elô ke lô he lye zést ér tünk el.

Az elsô oklevél az angliai sajtversenyrôl Érnek a viaszborítású sajtok

Â
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z Mi e lôtt be le vág tak vol na a vál lal ko -
zás ba, mennyi re vol tak biz tos a dol -
gukban, hogy az si ke rül ni fog? Tud -
ták, hogy ké pe sek lesz nek pi ac ké pes
ter me lôi saj to kat ké szí te ni?

z Min dent fel tér ké pez tünk, utá na jár tunk
dol gok nak. El vé gez te a fe le sé gem és én is
az Arany ka lá szos Gaz da tan fo lya mot. Fel -
vet tem a kap cso la tot a Sár közy-kú ria tu -
laj do no sá nak le szár ma zott já val. Ô is el -
mond ta, hogy ré gen a bir to kon a gaz dál -
ko dás szer ves ré sze volt a te hén tar tás, te -
hát ami ko ráb ban mû kö dött, an nak most
is mû köd ni kell, eh hez min den fel té tel
meg van. A tej fel dol go zó ba a gé pe ket, be -
ren de zé se ket Hol lan di á ból ho zat tuk. A jer -
sey tör té net hez tar to zik, hogy az a dán
cég, ahon nét a te he ne ket hoz tuk, és
amely tôl vá sá rol juk a sza po rí tó a nya got is,
ki dol go zott a te nyész té si cél nak meg fe le lô
ge ne ti kai ter vet, amely sze rint az ál lo mány
tel je sít mé nye fo lya ma to san nö ve ked ni
fog. A má sik kér dés a mun ka erô hely ze te.
A gaz da ság ban 12 fôt fog lal koz ta tunk, de
kö zü lük csak né há nyan meg bíz ha tó, jó
mun ka erôk. Saj nos azt kell mon da ni, hogy
a ren del ke zés re ál ló mun ka erô biz to sí tá sa
na gyon kri ti kus. Az a vé le mé nyem, hogy
az is ko lai kép zés me gú jí tás ra szo rul, saj -
ná la tos, hogy az il le té ke sek nem akar ják
ezt tu do má sul ven ni. A mun ka erô hi ány
oka rész ben az, hogy so kan el men nek kül -
föld re dol goz ni, a má sik ok pe dig ab ban
ke re sen dô, hogy a ma gyar mun ka ké pes
ko rú la kos ság 40%-a nem ren del ke zik
olyan vég zett ség gel, amely tár sa dal mi lag
hasz no sít ha tó len ne! Ez a leg rosszabb
adat ezen a te rü le ten az egész Uni ó ban.

z Mint or szá go san is mert köz gaz dász
mi ként ér té ke li a tej ter me lé si vál sá -
got? A tej ág azat kü lön bö zô tes tü le te -
i vel, szak mai szer ve ze te i vel mi lyen a
kap cso la ta? 

z Az idôm na gyobb ré szét Ox ford ban töl -
töm, nincs kap cso la tom a tej ter me lôk

szer ve ze te i vel. Úgy lá tom, hogy a ma gyar
tej ter me lô ket nem érin tet te meg a jer sey
faj tá ban rej lô nagy le he tô ség. Úgy te kin te -
nek er re a faj tá ra, mint egy eg zo ti kus te -
hén faj tá ra. Még sze ren cse, hogy a deb re -
ce ni egye te men dol go zó dr. Bé ri Bé la so kat
tesz ezért az in ten zív tej ter me lô faj tá ért.
En nek na gyon örü lök, én ma gam is tag ja
va gyok a Kon cent rált Te jû Faj tá kat Te nyész -
tôk Egye sü le té nek. A fô vo nu la tot kép vi se -
lô hols te in fríz faj tát tar tó gaz dák va ló szí nû -
leg nem is akar nak hal la ni ró lunk, per sze
le het, ugya núgy va gyunk ez zel mi is, hogy
nem igen aka runk hal la ni ró luk.

z A tej nek ugyan az a köz gaz da ság ta na,
mint sok más egyéb me zô gaz da sá gi ter -
mék nek. Ak kor ren de zôd nek el a dol gai, ha
egy egész ter me lé si lán cot le fog lal nak.
A meg ter melt te jet fel kell dol goz ni, és úgy
kell ér té ke sí te ni. A si ke res gaz da sá gi te vé -
keny ség hez az szük sé ges, hogy a ter me lô
ké pes le gyen be fo lyá sol ni az ára kat. A ma -
gyar me zô gaz da ság nak nincs be fo lyá sa az
ener gi a á rak ra, a gé pek, mût rá gya, a vegy -
sze rek és a meg ter melt ter mék árá ra. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött hát per sze hogy vesz -
tés re áll. A fran cia sajt ké szí tô nek nincs
ilyen gond ja. Ha va la ki brie saj tot akar ven -
ni, ak kor az annyi ba ke rül, amennyit an nak
ter me lô je mond. Nem mond hat akár mit,
de min den kép pen van be fo lyá sa az ár ala -
kí tá sá ra. Min dad dig, amíg a ma gyar me zô -
gaz da ság alap ter mék elô ál lí tá sá val fog lal -
ko zik, ver gô dés re van ítél ve. Eb bôl ki kell
száll ni, en nek nincs ér tel me.

z Egy al ka lom mal, ami kor Olasz or szág ban
vol tunk, Udi né ben száll tunk meg, be tér -
tünk egy bor ven dég lô be. Az ét la pon sze -
re pelt a ma gyar man ga li ca son ka is, mely
úgy ke rül az olasz ven dég lô be, hogy Ma -
gyar or szág ról ol csó áron meg vá sá rol ják a
man ga li cát, majd azt Olasz or szág ba fel -
dol goz zák, és on nan ér té ke sí tik mint
kész ter mé ket. Az olasz ter me lô így be val -
lot tan 40%-os ha szon ra tud szert ten ni, a
man ga li ca be szer zé si árá nak a hét sze re -

sé ért tud ja el ad ni a son kát. Ez zel azt
akar tam ér zé kel tet ni, hogy a me zô gaz da -
sá gi ter me lés ná lunk nem tá mo ga tás
vagy kvó ta kér dé se, ha nem egy rossz ter -
me lé si szer ke zet ered mé nye. A ter me lé si
lánc szét sza kí tá sa na gyon ked ve zôt len
kö rül mé nyek kel jár, azért, mert a ter me lô
el ve szí ti az ár be fo lyá so ló ké pes sé gét.

z Az okok, már mint a ter me lé si lánc
szét sza kí tá sa, a fel dol go zó üze mek
nyu ga ti or szá gok ér de kelt sé gi kö ré -
be ke rü lé se a rend szer vál tás ide jén
ke let kez tek?

z Igen, de néz zük meg, hogy mit tet tünk
a hely zet meg vál toz ta tá sá ra az el múlt 25
esz ten dô ben. A má sik fon tos do log az
len ne, hogy az ál lam meg fe le lô mó don
se gít se a kis ter me lô ket. El kel le ne azt ér -
ni, hogy ha va la ki mond juk sajt ké szí tés re
vál lal ko zik, le gyen, egyet len ha tó ság, ahol
le tud bo nyo lí ta ni min den fé le en ged élyez -
te té si el já rást. En nek az egy ha tó ság nak
len ne az a fel ada ta, hogy a töb bi ha tó ság
fe lé el ren dez ze a szük sé ges ügye ket, fel -
vi lá go sí tást, se gít sé get ad na, meg ol da ná
a prob lé mát. Egy kis vál lal ko zás nak, mint
ami lyen a mi énk, nincs le he tô sé ge és
ide je ar ra, hogy ha tó ság tól ha tó sá gig ro -
han gál jon. Ne kem nyolc ha tó ság gal kell a
kap cso la tot tar ta ni, el vá rá suk nak meg fe -
lel ni. Köz ben mu lasz tás mi att, sza bály sér -
tés okán bün tet nek. Min de zek olyan jel -
lem zôk, ame lyek Ma gyar or szág leg rosz-
szabb ha gyo má nya it vi szik to vább. A ha -
tó sá gok mint a ha ta lom meg tes te sí tôi el -
nyom ják a vál lal ko zá so kat, ön ké nyes ked -
nek, ki hasz nál ják hely ze ti fö lé nyü ket, ki -
zsák má nyol nak, bün tet nek. Azt mon dom,
hogy hagy juk a fe né be a nagy po li ti kát, a
sza va zást pl. a mig ráns kér dés rôl. He lyet -
te te gyük rend be dol ga in kat, le gyen meg -
al kot va a vál lal ko zás ba rát po li ti ka, le gyen
az ok ta tás meg re for mál va, és le gyen egy
jól mû kö dô ál lam szer ve zet ki épít ve.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Jersey növendék Az istálló még az uradalmi idôben épült
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1. A Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács nál mû kö dô Kö -
zös sé gi Mar ke ting Alap ba tör té nô be fi ze tés ki ter jesz té sé rôl szó ló
2/2015. (II. 6.) FM ren de let 3. § (1) be kez dé se alap ján: 
„A Ma gyar or szág te rü le tén mû kö dô tej fel dol go zó, nagy ke res ke -

de lem mel fog lal ko zó tej ág aza ti sze rep lô, va la mint tej-kis ke res -

ke dô (a to váb bi ak ban együtt: be fi ze tô) – a (4) be kez dés sze -

rin ti ki vé tel lel – kö te les pi ac szer ve zé si hoz zá já ru lást fi zet ni a

szak ma kö zi szer ve zet ál tal mû köd te tett 2. § sze rin ti Kö zös sé gi

Mar ke ting Alap ba.”

2. A PI AC SZER VE ZÉ SI HOZ ZÁ JÁ RU LÁS MEG FI ZE TÉS RE
KÉT LE HE TÔ SÉ GET AD A JOG SZA BÁLY:

• a tej és tej ter mék for gal ma zás ból szár ma zó, tárgy évet meg -
elô zô nap tá ri év ben ke let ke zett net tó ár be vé tel fél ez re lé ké -
nek meg fe le lô összeg be fi ze té se, vagy

• a Tej Ter mék ta nács tu laj do ná ban ál ló „Tej-Szív” véd jegy csa -
lád jog sze rû hasz ná la ta alap ján tör té nô véd jegy hasz ná la ti díj
meg fi ze té se.

3. A BE FI ZE TÉS REND JE – NET TÓ ÁR BE VÉ TEL 
FÉL EZ RE LÉ KÉ NEK MEG FI ZE TÉ SE:

• a be fi ze tés re ke rü lô össze get két egyen lô rész let ben tárgy év
áp ri lis 15. és ok tó ber 15. nap já ig kell tel je sí te ni a
10300002-43714050-70383285 szá mú fo lyó szám lá ra,

• a Tej Ter mék ta nács a be fi ze tés rôl a be fi ze tô kü lön ké rel mé re
elekt ro ni kus Iga zo lást ál lít ki

• az aláb bi ada tok meg adá sa mel lett: a gaz dál ko dó szer ve zet
ne ve, szék he lye, adó szá ma és elekt ro ni kus el ér he tô sé ge,

• a ké rel met a mar ke ting@tej ter mek.hu el ér he tô ség re kell
meg kül de ni.

4. A BE FI ZE TÉS REND JE – A TEJ TER MÉK TA NÁCS 
TU LAJ DO NÁ BAN ÁL LÓ „TEJ-SZÍV” VÉD JEGY CSA LÁD 
HASZ NÁ LA TI DÍ JÁ NAK MEG FI ZE TÉ SE:

• eb ben az eset ben a Tej Ter mék ta nács hon lap ján (www.tej ter -
mek.hu) ta lál ha tó Véd jegy hasz ná la ti Ké re lem pon tos és
hi ány ta lan ki töl té sé vel, va la mint an nak a Tej Ter mék ta nács
Tit kár sá gá ra pos tai úton tör té nô meg kül dé sé vel (1115
Bu da pest, Bar tók Bé la út 152/c.) kez de mé nyez he tô a véd -
jegy hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé se,

• ke res ke dô ké rel me zô ese té ben fel té tel, hogy a tej és tej ter -
mék for gal ma zás ból szár ma zó, tárgy évet meg elô zô nap tá ri
év ben ke let ke zett net tó ár be vé tel ke ve sebb, mint 50%-a
szár maz zon im port ter mé kek for gal ma zá sá ból,

• a be ér ke zett Véd jegy hasz ná la ti Ké re lem el fo ga dá sá ról vagy
el uta sí tá sá ról a Tej Ter mék ta nács El nök sé ge dönt, meg vizs -
gál va a Véd jegy hasz ná la ti Sza bály zat nak va ló ma ra dék ta lan
meg fe le lést, va la mint a Ké re lem he lyes sé gét,

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZÖSSÉGI MARKETING ALAPBA
TÖRTÉNÔ BEFIZETÉS RENDJÉRÔL

• a Tej Ter mék ta nács Ügy ve ze tô Igaz ga tó ja az El nök ség Ké re -
lem nek helyt adó ha tá ro za ta alap ján a Ké rel me zô vel – ha tá -
ro zott idô tar tam ra – véd jegy hasz ná la ti szer zô dést köt, az
El nök ség dön té sé tôl szá mí tott 30 na pon be lül,

• a Szer zô dés mind két fél ál tal tör té nô alá írá sát kö ve tô en a Tej
Ter mék ta nács szám lát ál lít ki a be fi ze ten dô összeg rôl. 

5. A VO NAT KO ZÓ JOG SZA BÁ LYOK 

• 2015. évi CXVII. tör vény a me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok
szer ve zé sé nek egyes kér dé se i rôl, a ter me lôi és a szak ma-
kö zi szer ve ze tek rôl,

• 2/2015. (II. 6.) FM ren de let a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet
és Ter mék ta nács nál mû kö dû Kö zös sé gi Mar ke ting Alap ba
tör té nô be fi ze tés rôl szó ló pi ac szer ve zé si in téz ke dés ki ter -
jesz té sé rôl,

• az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1308/2013/EU ren de le te
(2013. de cem ber 17.) a me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok
kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK ta ná csi
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rôl.

6. A VÁR HA TÓ SZANK CI ÓK
a me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok szer ve zé sé nek egyes kér dé se i -
rôl, a ter me lôi és a szak ma kö zi szer ve ze tek rôl szó ló 2015. évi
CXVII. tör vény 20. és 22. §-ában ke rül tek meg ha tá ro zás ra. 

7. FI ZE TÉS RE KÖ TE LE ZET TEK

• tej fel dol go zók,

• tej-nagy ke res ke dôk,

• tej-kis ke res ke dôk,

amennyi ben a tej- és tej ter mék for gal ma zás ból szár ma zó,
tárgy évet meg elô zô nap tá ri év ben ke let ke zett net tó ár be vé te le
meg ha lad ja az 50 mil lió Ft-ot.

8. A VÉD JE GYEK TER MÉ KE KEN TÖR TÉ NÔ FEL TÜN TE TÉ SE

Véd jegy hasz ná la ti Szer zô dés mind két fél ál tal tör té nô alá írá -
sát kö ve tô en, a Ter mék ta nács elekt ro ni kus úton, ké rés re,
vek to ros for má tum ban a Véd jegy hasz ná ló ré szé re meg kül di a
véd je gye ket.

Meg jegy zés:

• ez a lis ta a Tej Ter mék ta nács hoz be ér ke zô kér dé sek kel fo lya -
ma to san bô ví tés re ke rül,

• ezen tá jé koz ta tó hoz nem fû zô dik jog erô, min den eset ben a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal ta kat kell és le het al kalmaz ni.

2 TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
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z Bog nár Gá bort, a mo son ma gya ró vá ri
Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft.
egy ko ri igaz ga tó ját, a tej fel dol go zás
egyik je les sza kér tô jét ar ról kér de zem,
hogy mi ként ala kult ki a te jes szak má hoz
va ló kö tô dé se.
z A nagy ma mám egy tej be gyûj tô ben dol go -
zott, az apám pe dig el is mert tej ipa ri szak -
em ber volt, aki a Ba ra nya tej Vil lá nyi Saj tér -
le lô je ve ze tô je ként a Már vány sajt ké szí té sét
irá nyí tot ta.  Így ta lán ért he tô a csa lá di in dít -
ta tás. A Ba ra nya tej ösz tön dí ja sa ként a
Szent lô rin ci Új he lyi Im re Élel mi sze ri pa ri
Szak kö zép is ko lá ban szak mun kás bi zo nyít -
ványt, majd a Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi
Egye tem Mo son ma gya ró vá ri Ka rán tej ipa ri
szak mér nök dip lo mát sze rez tem. Utó lag
vissza te kint ve nagy sze ren csém volt, mert a
Ma gyar Tej gaz da sá gii Kí sér le ti In té zet hez
hív tak dol goz ni, ahol tu do má nyos se géd -
mun ka társ ként kezd tem, és az in té zet igaz -
ga tó ja ként fe jez tem be a 30 éves in té ze ti
pá lya fu tá so mat. Szá mom ra ez egy na gyon
moz gal mas, szép idô szak volt. Nap mint nap
ko moly ki hí vá sok kal ta lál koz tam, és ezek
meg ol dá sa so rán igen gaz dag és sok ré tû ta -
pasz ta la tok bir to ká ba ke rül tem. Az In té zet -
nél a szak ma leg ki vá lóbb kép vi se lô i tôl ta nul -
hat tam meg a szak mát, és a se gít sé gük kel
ta pasz tal tam meg a tisz tes ség gel el vég zett
gyors és hi bát lan mun ka örö mét. Nagy len -
dü le tet adott a mun kám nak az, ami kor az
In té zet ke res ke del mi igaz ga tó ja ként – kez -
det ben a Han sen cég, ké sôbb több ter mé -
sze tes élel mi sze ri par ada lé ka nya got gyár tó
cég kép vi se le te, ter mé ke ik for gal ma zá sa ré -
vén – meg is mer tem az összes ma gyar or szá -
gi tej fel dol go zót, és be kap cso lód hat tam a
ná luk fo lyó gyár tás- és gyárt mány fej lesz té -
sük be. Ez a mun ka el kép zel he tet len a meg -
fe le lô szak tu dás, a köl csö nös bi za lom és a
jó part ner kap cso lat nél kül.

z Mit le het tud ni a szak mai múlt ról? Mi ért
hagy ta ott az in té ze tet? 
z Nem az én dön té sem volt, 2013-ben vá rat -
la nul és tisz tes ség te len mó don ki rúg tak.
Ezért mun ka ügyi bí ró ság hoz for dul tam, ahol
az ügy szá mom ra meg nyug ta tó mó don ren -
de zô dött. A ma gam ré szé rôl büsz ke va gyok az
In té zet nél vég zett mun kám ra. Azt azért na -
gyon saj ná lom, hogy igaz ga tó ként nem si ke -
rült be fe jez ni azt a mun kát, amit a ve ze tô kol -
lé gá im mal el kezd tem.

Sajtkészítés felsôfokon 
Bognár Gáborral

z Ho gyan foly ta tó dott a kar ri er je? 
z Több ál lá sa ján la ti le he tô sé get mér le gel ve és
meg kö szön ve dön töt tem úgy, hogy sa ját vál lal -
ko zást ala pí tok. Bíz tam és bí zom ab ban, hogy a
kü lön le ges mi nô sé gi tej ter mé kek re min dig lesz
ke res let, és ezek gyár tá sa jó üz le ti le he tô sé get
rejt a na gyobb, de el sô sor ban a ki sebb, a most
vagy a jö vô ben épü lô fel dol go zók szá má ra. Má -
sok kal együtt tej fel dol go zók ter ve zé sé vel, ki vi te -
le zé sé vel, tej ipa ri gyár tás és gyárt mány fej lesz -
tés sel, szak ta ná csa dás sal fog lal ko zom. 

z Mi lyen fan tá zi át lát a kis ter me lôk kel ki -
a la kult  kap cso la tok ban?
z Gya kor la ti ta pasz ta la to kon ala pu ló meggyô -
zô dé sem, hogy a ha zai na gyobb tej fel dol go zók
ke vés új színt visz nek a tej ter mé kek vi lá gá ba.
Sok kal in kább bí zom ab ban, hogy a ki sebb,
nem rég in dult vagy a kö zel jö vô ben in du ló tej -
fel dol go zók nál vár ha tó a me gú ju lás, és sok iz -
gal mas, ki tû nô ter mé ket fog nak ké szí te ni. Úgy
gon do lom, hogy az a ta pasz ta lat, ame lyet sze -
rez tem, jól hasz no sul majd a ki sebb vagy kö-
z epes mé re tû tej fel dol go zók nál, vagy akár a
kis ter me lôk nél is.

z A Sajt ké szí tôk Egye sü le té ben olyan ja -
vas lat ve tô dött fel, hogy a Kár pát-me den -
cé re jel lem zô saj tot kel le ne ké szí te ni, és
en nek ér de ké ben egy sa ját sajt kul tú rát
ki fej lesz te ni. 
z Nem ha lot tam még er rôl az el kép ze lés rôl.
Vé le mé nyem sze rint nincs rá sok esély, hogy ez
meg va ló sul jon. Nem tar tom va ló szí nû nek, hogy
eb ben a ma gyar tej fel dol go zók kö zös ne ve zô re
tud ná nak jut ni, is mer ve a ma gyar men ta li tást,
az össze fo gás hi á nyát. Úgy gon do lom, ha ma
egy tej fel dol go zó nagy dol got akar al kot ni a tej -
ter mé kek pi a cán, ak kor an nak va la mi kü lön le -
ges ter mé ket kel le ne ké szí te nie. Nem kell itt
nagy do log ra gon dol ni, csak ki kel le ne lép ni a
jel leg te len né, si lánnyá tett Trap pis ta bûv kö ré -
bôl. Vé le mé nyem sze rint a ha gyo má nyos mó -
don gyár tott Trap pis ta sajt nak a vi lág leg jobb
sajt jai kö zött van a he lye. Most is van egy olyan
kis ma gyar sajt üzem, amely ha gyo má nyos mó -
don ké szít ilyen ki vá ló mi nô sé gû Trap pis ta saj -
tot. Saj nos a Trap pis ta gyár tá sá nak több év ti ze -
den ke resz tül fo lya ma to san vál to zott rossz
irány ba a gyár tás tech no ló gi á ja. A Trap pis ta sajt
mi nô sé ge a hely te le nül meg vá lasz tott gép so -
rok nak, a sajt ké szí tés bi o ló gi á ját és ké mi á ját
há tér be szo rí tó rö vid gyár tá si idôk nek, a nagy
oda fi gye lést és a sok ké zi mun kát is igény lô ha -

gyo má nyos ér le lést ki szo rí tó fó li ás ér le lés nek,
va la mint az alap anyag-ta ka ré kos gyár tá si el já -
rá sok mi att fo ko za to san rom lott le a mos ta ni
ál la pot ra. A sok év ti ze des gya kor la ti ta pasz ta lat
azt mon dat ja ve lem, hogy nem kell fel tét le nül
új saj tot ki ta lál ni; van olyan saj tunk több is,
amely kor sze rû tech no ló gi á val és na gyobb oda -
fi gye lés sel új ból ki vá ló mi nô sé gû és ex port ké -
pes ter mé künk is le het ne.

z Azt akar ja mon da ni a fel ho zott pél dá -
val, hogy nem szük sé ges új sajt kul tú rát
ki fej lesz te ni ah hoz, hogy iga zán jel leg ze -
tes, kü lön le ges sajt ké szül jön a Kár pát-
me den cé ben? 
z A kul tú ra csak az egyik össze te vô je a jó sajt -
nak. Ugyan ilyen fon tos ma ga az alap anyag, a
jó tech ni ka és a biz tos, a saj tér le lés re is ki ter -
je dô tech no ló gia. Több ezer ter me lôi kul tú ra
van a vi lá gon for ga lom ban, biz tos le het ne köz -
tük ta lál ni olyat, amely nek se gít sé gé vel iga zi,
egye di íze ket le het ne va rá zsol ni a sajt ba. Pél -
da ként tu dom fel hoz ni a ma gya ral má si Pá ter
sajt ki fej lesz té sé nek tör té ne tét. Azt gon do lom,
hogy ott si ke rült egy olyan kar ak te res, a ma -
gyar íz lés vi lág nak meg fe le lô sza gú, ízû és ál lo -
má nyút saj tot ki fej lesz te nünk és kü lön bö zô
éré si idô vel pi ac ra vin ni, amely a gaszt ro nó mi -
á ban na gyon sok ol da lú an hasz nál ha tó fel. Bi -
zo nyít hat ja ezt, hogy a III. Nem ze tek Sajt ver se -
nyén 17 or szág sajt ja kö zül ez a sajt lett Ma -
gyar or szág ked venc sajt ja. Ma nap ság, ha egy
vál lal ko zás tud ja azt, hogy mi lyen saj tot sze ret -
ne ké szí te ni, azt min den to váb bi nél kül meg
tud ja csi nál ni. Per sze nem könnyû össze han -
gol ni a kü lön bö zô, mi nô sé get be fo lyá so ló té -
nye zô ket úgy, hogy ál lan dó mi nô sé gû saj tot le -
hes sen ké szí te ni. Én in kább az ál lan dó mi nô -
ség re hív nám fel a fi gyel met. Min den sajt ké szí -
tô nek, így a leg ki sebb és a leg na gyobb ter me -
lô nek is az azo nos mi nô ség fenn tar tá sá ra kell
tö re ked nie. Kép zel jük el, mi len ne, ha a susz -
ter is úgy ké szí te né el a ki vá lasz tott ci pôt,
ahogy ép pen si ke rül? Mond juk, a jobb lá bas
há rom szám mal len ne na gyobb, mint a bal.
Amíg a mi nô ség re tö rek vés nem lesz meg ha -
tá ro zó a sajt gyár tók gon dol ko dá sá ban, ad dig
nem lesz elô re lé pés a sajt kul tú ránk ban.

Bognár Gábor értékel
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z Ma nap ság na gyon di vat ba jött a sajt ver -
se nyek szer ve zé se. Mi a vé le mé nye a sajt -
ver se nyek rôl? 
z Fon to sak és hasz no sak. Ne kem pél dá ul a
Sze ga Fo ods Kft. ál tal évek kel ez elôtt meg hir -
de tett Nem ze tek Sajt ver se nye na gyon szim pa -
ti kus. A ki sebb és köz epes sajt ké szí tôk pi ac ra
ju tá sát és a sajt kul tú ra fej lesz té sét kí ván ja se -
gí te ni. Ez egy na gyon kor rekt ver seny, mert a
ver se nyen in du ló saj to kat egy elô re meg hir de -
tett hosszú idô pont ban Bu da pest több pont ján
és a Bu dai Bor fesz ti vál tel jes idô tar ta ma alatt
a sajt ked ve lôk meg kós tol hat ják, és sza vaz hat -
nak a ne kik leg job ban tet szô sajt ra. Mi vel a fo -
gyasz tó a leg sza ka va tot tabb sza kér tô, ezért a
dön té se meg kér dô je lez he tet len. 
z A Sajt ké szí tô Egye sü let ál tal szer ve zett Sajt -
must rán egy al ka lom mal volt mó dom ar ra,
hogy bí rál jak is. Ta pasz ta lat ként azt tu dom
mon da ni, hogy né hány ígé re tes, jó mi nô sé gû
saj tot ne vez tek a ter me lôk, csak biz tat ni tu -
dom ôket a to váb bi mun ká ra. Örül nék, ha a jö -
vô ben a ver seny után a zsû ri ál tal leg jobb nak
ítélt saj to kat a ver seny zôk és a lá to ga tó kö zön -
ség is meg kós tol hat ná. Ez se gít sé get je lent -
het ne a sajt ké szí tôk szak mai mun ká já nak tö -
ké le te sí té sé ben, nö vel het né az is mert sé gü ket
is, és bô vít het né a fo gyasz tók saj tok kal kap -
cso la tos is me re te it is. A jö vô ben a zsô ri mun -
ká ját nagy mér ték ben se gí te né, ha a bí rá lat ra
le a dott sajt hoz mel lé kel ne a sajt ké szí tô je egy
le írást is, amely tar tal maz ná a saj tok kal kap -
cso la tos leg fon to sabb tud ni va ló kat – az össze -
té te lét, a bí rá lat és a fo gyasz tók szem pont já ból
fon tos szá raz anyag tar tal mát, zsír tar tal mát,
ilet ve a szá raz anyag ban mért zsír tar tal mát, a
fon to sabb ér zék szer vi tu laj don sá gok kö zül a
kül alak ját, szer ke ze tét, jel lem zô sza gát és ízét,
va la mint a ko rát is. Ed dig so kan úgy ad tak le
saj tot, hogy azt se tud ják, me lyik ka te gó ri á ba
ne ve zik. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ne héz el bí -
rál ni a saj tot, kor rekt mó don nem is le het. Tu -
do má sul kell ven ni a ma gyar sajt ké szí tôk nek,
hogy iga zod ni uk kell a vi lág dol ga i hoz. Sok kis -
ter me lô nem hi szi el, hogy ad dig nincs mi nô -
sé gi elô re lé pés, amíg nem tud ja ma gá nak
meg fo gal maz ni, hogy mi lyen saj tot sze ret ne
ké szí te ni. Meg kell ha tá roz nia a ké szí te ni kí -
vánt sajt leg fon to sabb tu laj don sá ga it – jel lem -
zô tö me gét, for má ját, ké mi ai össze té te lét,
szer ke ze tét, ál lo má nyát, sza gát, ízét stb. –, és
azon kell dol goz nia, hogy az le he tô leg min dig
ugya no lyan le gyen. Ki tar tó mun ka ered mé nye -
ként ki kell ala kí ta ni egy stan dard ter mé ket,
ame lyet sze ren csés eset ben akár má sok is el -
kez de nek meg ha tá ro zott mi nô ség ben gyár ta ni
és pi ac ra vin ni. Ko ráb ban így ala kul tak ki, jöt -
tek lét re a ma is mert he lyi vagy nem zet kö zi is -
mert ség nek ör ven dô saj tok. A nyu ga ti, fej let -
tebb sajt kul tú rá val ren del ke zô or szá gok ban
már sza ko so dott bí rá la ti rend szer van, azo nos

saj tok kö zött tör té nik az össze ha son lí tás. Pél -
dá ul Svájc ban több mint száz Emen tá li sajt ké -
szí tô ver se nyez azért, hogy meg mé ret tes se
ma gát, meg sze rez ze a leg jobb sajt nak a leg -
jobb gyár tó nak já ró el is me rést – amit gon do -
lom, hogy az ár ban is ér vé nye sí te ni tud nak. Ez
ná lunk saj nos még nem így van, így nincs
könnyû hely zet ben a zsû ri, mert ez je len pil la -
nat ban úgy néz ki, mint ha az „al mát a kör té -
vel” ha son lí ta nánk össze.

z Hi á nyoz nak a sajt ver se nyek rôl a nagy
té tel ben elô ál lí tó ipa ri ter me lôk. Ilyen kö -
rül mé nyek közt ho gyan ala kít ha tunk ki az
ô ter mé kük rôl ér ték íté le tet? 
z Tel je sen nor má lis do log, hogy a kis ter me lôk
és a nagy sajt gyár tók jól meg fér je nek a pi a con,
mind ket tô nek meg van a lét jo go sult sá ga. Eh -
hez hoz zá tar to zik az is, hogy min den ter me lô -
nek az az ér de ke, hogy le gyen ott min den fó -
ru mon, ahol a ter mé két kor rek tül meg tud ja
mé ret tet ni. Ná lunk saj nos ke vés a sajt gyár tó,
és na gyon sze gé nyes a kí ná lat is. A ma gam ré -
szé rôl örül nék, ha len ne egy olyan sajt ver seny,
ahol min den ki, aki bí zik a ter mé ké ben és a
ver seny tisz ta sá gá ban, in dul na.

z Az elôb bi ki je len té sét na gyon fon tos -
nak tar tom, mi sze rint min den ter me lô nek
az ér de ke, hogy min den fó ru mon le gyen
ott, ahol ter mé két kor rek tül meg tud ja
mé ret tet ni. A nagy sajt gyár tók tá vol ma -
ra dá sa a sajt ver se nyek tôl az zal ma gya -
ráz ha tó, hogy nem kel lô szín vo na lú a saj -
tok zsû riz te té se? 
z Tény, hogy elég sok meg ol dás ra vá ró fel adat
van még a té ma kö rül. Nem tel je sen ki for rott a
zsû riz te tés rend sze re, a bí rá lat mód sze re, és
nincs er re a fel adat ra jól fel ké szí tett szak em -
ber gár da sem. Meg jegy zem, hogy év ti ze dek kel
ez elôtt a sajt bí rá lat nak jól be vált gya kor la ta
volt. En nek el len ére in kább ar ra gon do lok,
hogy a na gyobb sajt gyár tók nak még nem je -
lent presz tízst a ha zai sajt ver se nye ken va ló
részt vé tel, nincs a ha zai pi a con ko mo lyan ve -
he tô ver seny tár suk, mert egy-egy ter mé ket,

pél dá ul a Pan nó nia vagy a Ca mem bert vagy az
Óvá ri saj tot csak egy gyár tó ké szí ti. A Trap pis ta
sajt gyár tók tá vol ma ra dá sát nem iga zán ér tem,
mert egy szép ered ményt a mar ke ting mun ká -
ban na gyon jól le het hasz no sí ta ni. Pél dát le -
het ne ven ni a bo rá szok tól, akik a fel ké szült sé -
gük tôl füg gô en min den ha zai és kül föl di ver -
senyt meg ra gad nak a pi a ci si kert is ga ran tá ló
si ke res meg mé ret te tés ér de ké ben. Aki nem
bí zik a ha zai ver se nyek ben, ja vas lom, hogy ke -
res sen ne ves kül föl di sajt ver se nye ket! Egy
szép kül föl di si ker biz to san se gí te né a ha zai ér -
té ke sí té sét és akár az ex port ját is.

z Mit tud se gí te ni egy ma gyar kéz mû ves
sajt ké szí tô nek egy kül föld rôl ide hí vott
je les szak em ber, aki vi szont nem is me ri
az itt ho ni vi szo nyo kat?
z Van nak né há nyan, aki nek ez is egy jó se -
gít ség le het. Nagy ra ér té ke lem a Sajt ké szí tôk
Egye sü le té nek ez irá nyú te vé keny sé gét is. Én
azon ban azt gon do lom, hogy egy kis ter me lôt
egy lát vá nyos sajt ké szí tô be mu ta tó nem iga -
zán tud ja se gí te ni. Meg fe le lô szak mai ala pok
nél kül bár ki nek is na gyon ne héz se gí te ni. Egy
kül föl di sem tud. Sok kal fon to sabb len ne a
tej ipa ri szak mun ká sok évek óta meg szün te -
tett kép zé sé nek meg fe le lô szín vo na lú új ra in -
dí tá sa. Ér de mi se gít sé get azok nak a kis ter -
me lôk nek le het ad ni, akik vi lá gos üz le ti el -
kép ze lés sel és ha tá ro zott cél lal bír nak. Ren -
del kez nek az adott ter mék gyár tá sá hoz szük -
sé ges alap ve tô tech ni ká val, tisz tá ban van nak
a gyár tá si tech no ló gi á val, alap ve tô gyár tás kö -
zi és kész ter mék-vizs gá la ton ala pu ló gyár tá si
nap lót ve zet nek, és a gyár tá suk tel jes egé -
szé ben vissza kö vet he tô. 

z Mi ként tud ja se gí te ni fel hal mo zott tu -
dá sá val, ta pasz ta la tá val a ha zai sajt ké -
szí tés szín von alát? 
z Az el múlt év ti ze dek ben gya kor la ti lag fo lya -
ma to san tej ipa ri, köz tük a sajt gyár tás hoz kö -
tô dô gyár tás- és gyárt mány fej lesz tés sel fog -
lal koz tam. Ez zel sze ret nék fog lal koz ni a jö vô -
ben is. Na gyon sok in no va tív meg ol dás még
nem ju tott el a hasz no sí tá sig. Az el múlt évek -
ben több na gyobb tej ter me lô dön tött úgy,
hogy a sa ját ma ga ál tal meg ter melt te jet ér -
ték nö ve lô mó don sze ret né fel dol goz ni egy sa -
ját és pá lyá za ti for rá sok ból meg va ló sí tott tej -
fel dol go zó ban. Né há nyuk kal si ke rült olyan
együtt mû kö dést, part ner kap cso la tot ki ala kí -
ta ni, amely ered mé nye egy-egy új sajt ban kell
hogy meg nyil vá nul jon. Bí zom ab ban, hogy az
így lét re jött Pá ter sajt vagy az Al má si Zsír sze -
gény sajt vagy a Ra nol der sajt évek, év ti ze dek
múl va Ma gyar or szá gon túl a vi lág ban is is -
mer tek, el is mer tek lesz nek.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Sajtbírálaton 
(Kép jobb oldalán Bognár Gábor)
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yôrffy Ba lázs el nök már a kon fe -
ren cia meg nyi tó ján utalt ar ra,
hogy a ma gyar me zô gaz da sá gi

ter mé kek ér té ke sí té sét cikk cso por ton -
ként or szá gos vagy re gi o ná lis szin ten
össze kel le ne fog ni a ver seny ké pes ség ja -
ví tá sa ér de ké ben. Egy ben ki fe je zés re jut -
tat ta, hogy a NAK min den ren del ke zé sé re
ál ló esz köz zel elô kí ván ja se gí te ni a me zô -
gaz da sá gi vál lal ko zá sok in teg rá ci ó ját, az
így lét re jö vô szö vet ke zé sek pi ac ra lé pé -
sét, a ki szá mít ha tó gaz da sá gi és sza bá -
lyo zá si kör nye zet ja ví tá sát és a gaz dál ko -
dók fel vi lá go sí tá sát. Sze rin te az ér té ke sí -
tô szö vet ke ze tek lét re ho zá sa el en ged he -
tet len az EU pi a ca in va ló meg je le né sünk
fo ko zá sá hoz. Ma guk a gaz dál ko dók azon -
ban – amint azt egy tí ze zer fôt fe lö le lô, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia és a NAK
ál tal 1995-ben vég zett rep re zen ta tív fel -
mé rés meg mu tat ta – vo na kod nak a szö -
vet ke zés tôl, at tól tart va, hogy az az ön ál -
ló sá guk fel adá sát és va la mi lyen „fel sô
uta sí tás” el fo ga dá sát je len ti. A nem min -
dig ön kén te sen, kol hoz min tá ra lét re ho -
zott TSZ-ek szel le me má ig kí sért, füg get -
le nül at tól, hogy azok már le tûnt kort kép -
vi sel nek. Ez az egyik oka an nak, hogy az
újon nan ala kí tott, más funk ci ó jú szö vet -
ke zé sek (pl. TÉSZ-ek) több sé ge is rö vid
tá vú, al kal mi cé lo kat szol gál, sok szor
csak a le hív ha tó pá lyá za ti for rá sok el nye -
ré sé ért, eset leg pá lyá za ti plusz pon to kért,
nem pe dig va lós ered mény el éré se ér de -
ké ben áll nak össze a gaz dál ko dók. 

z Ér de mes len ne pél dát ven nünk a né met
Ra if fe i sen Szö vet ség rôl, ame lyet – Gu i do
Se ed ler ve ze tô sé gi tag el mon dá sa sze rint
– a Raf fe i sen csa lád két tag ja ala pí tott
meg kö zel 160 éve. Je len leg 2250 szö vet -
ke ze tet tö mö rít. Si ke rét pe dig jel zi, hogy
1950 és 2015 kö zött az ár be vé te le évi
3 mil li árd ról 60 mil li árd eu ró ra nö ve ke dett.
A ke res ke del mi for ga lom ban lé vô né met
me zô gaz da sá gi ter mé kek több mint fe le a

szö vet sé gen ke resz tül ér té ke sül. A né met
szö vet ke ze tek ré sze se dé se: tej fel dol -
go zás 66%, ál lat ke res ke de lem 55%, ga -
bo na ke res ke de lem 50%, zöd ség-gyü -
mölcs 45%. 

z Se ed ler úr rö vi den is mer tet te né hány
szö vet ke zet gaz dál ko dá sá nak fôbb ada ta -
it. A leg na gyobb né met szö vet ke ze te ket a
BAY-WA, az AG RA VIS, és a DMK (De uts ches
Milch kon tor GmbH) ké pe zi, ezek nek dön -
tô sze re pük van a te jár meg ha tá ro zá sá -
ban. Na gyobb tej szö vet ke zet még a Mol -
ke rei Am mer land és a Ba ye ris che Mil -
chind rust rie. A szö vet ke zés alap el vei: ön -
se gé lye zés, ön kor mány zás, egye tem le ges
fe le lôs ség vál la lás. A szö vet ke ze ti tag ság
nem egy sze rû en csak el adó-vá sár ló kap -
cso la tot je lent, ha nem a ter me lô egy ben
tu laj do nos is, és a ter mék gyár tó-ér té ke sí -
tô kö zös ér de kelt ség tag ja. Szer ve zé si
rek lám mon da tuk: „Ha szö vet ke ze ti tag
vagy, az erô sí ti pi a ci po zi ci ó dat”. Se ed ler
úr sze rint a leg fon to sabb tö rek vés, hogy a
ta gok egye di leg él vez hes sék a szö vet ke -
zés elô nye it, hasz nát, en nek esz kö ze az
együtt mû kö dés. Mint mond ta, így együtt
vé de kez nek a pi a ci koc ká za tok el len, erô -
sí tik a pi a ci je len lé tü ket, kö zös dol ga i kat
pe dig egy „ön já ró” me nedzs ment he lyett
sa ját ma guk a ta gok in téz he tik. 

z A hol land Fri es land Cam pi na a vi lág
egyik leg na gyobb, szö vet ke ze ti tu laj do non
ala pu ló tej ipa ri óri á sa, két ve ze tô tej ipa ri
cég a Fri es land Fo ods és a Cam pi na
össze ol va dá sá val jött lét re. Ma gyar or szá gi
le ány vál la la ta a Fri es land Cam pi na Hun gá -
ria Zrt., amely ha zánk meg ha tá ro zó tej ipa -
ri vál lal ko zá sa, jo ge lôd jei ré vén rég óta je -
len van a ma gyar élel mi szer pi a con. Ki vá ló
mi nô sé gû, nagy gyár tá si tra dí ci ók kal és fo -
gyasz tá si kul tú rá val ren del ke zô ma gyar
ter mé ke ket gyár ta nak, mint pl. a Pöttyös
Tú ró Ru di, a Mil li Mia Krém tú ró vagy ép -
pen a Mil li Li fe+ Ka u ká zu si Ke fir.

z A kon fe ren ci án eu ró pai hely zet ké pet
adott Prod ro mosz Ka la it zisz, a CO PA-
CO GE CA fô ta ná cso sa. Az EU-ban 21.760
me zô gaz da sá gi szö vet ke zet te vé keny ke -
dik – össze sen 600 ezer mun ka vál la lót
fog lal koz tat nak –, ezek ad ják a kö zös ség
ag rár ter me lé sé nek 40 szá za lé kát, az az
„fon tos sze rep lôi az eu ró pai élel mi szer-
lánc nak”. A fô ta ná csos ada tok ra tá masz -
kod va em lí tet te, hogy Dá ni á ban a szö vet -
ke ze tek ta valy kö zel egy mil li árd eu rós ár -
be vé telt ér tek el. (Csak össze ha son lí tá -
sul: Ma gyar or szág 1116 szö vet ke ze te
együtt alig egy mil lió eu rós be vé telt köny -
vel he tett el.) Ka la it zisz sze rint az uni ós
ag rár szö vet ke ze ti szek tor fo lya ma to san
nö ve ke dik, így tá mo ga tás ra ér de mes.

z A Nyu gat-Eu ró pá ban ál ta lá no san el ter -
jedt szö vet ke ze tek – a tu laj do no sok ér de -
ke i vel azo no sul va – nem a gaz dál ko dás ba
akar nak be le szól ni, a leg ked ve zôbb ér té -
ke sí té si le he tô sé gek meg ke re sé se és
meg szer ve zé se ré vén vi szont na gyon is
hasz nos se gí tôi a gaz dál ko dók nak. Az ilyen
szö vet ke ze tek ala kí tá sát nem egy fe hér gal -
lé ros igaz ga tó ki je lö lé sé vel kezd ték, aki ezt
a meg bí za tást el sô sor ban jö ve de lem szer -
zé si for rás nak te kin tet te. Más részt ma már
nem le het meg is mé tel ni a 100-150 év vel
ez elôtt tör tén te ket, az az a tej ter me lést és
fel do go zást ala po san is me rô sza kér tôk bôl
nem lesz nek szer ve zés hez, irá nyí tás hoz és
ke res ke de lem hez is ér tô igaz ga tók. Ne he -
zí ti a ma gyar ér té ke sí tô tej szö vet ke ze tek
lét re ho zá sát az is, hogy azok si ke res mû -
kö dé sé hez a fo gyasz tók ál tal szé les kör -
ben, az az tö me ge sen el fo ga dott már kák ra
van szük ség, eb ben pe dig – egyel ôre – ne -
he zen tu dunk ver se nyez ni az év szá za dos
elônyt él ve zô kül föl di ek kel.

z A kon fe ren ci án Kiss Gá bor és Bra zsil
Dá vid elô ad ta, hogy más ter mé kek ese té -

ben Ma gyar or szá gon is lé tez nek si ke re sen

mû kö dô (nyu ga ti tí pu sú) ér té ke sí tô szö vet -

ke ze tek. En nek alap ján jog gal fel ve tô dik

az a kér dés, hogy nem le het ne-e ugya nezt

meg va ló sí ta ni a tej ter mé kek ér té ke sí té sé -

ben is.

z Kis Mik lós Zsolt, a Mi nisz ter el nök ség
ag rár-vi dék fej lesz té sért fe le lôs ál lam tit ká ra
a ma gyar gaz dál ko dók szö vet ke zé sé nek ál -
la mi tá mo ga tá sá ról be szélt. A me zô gaz da -
sá gi ter me lôi cso por tok ala ku lá sát uni ós
for rá sok ból a kor mány évek óta tá mo gat ja,

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. 

II. részTEJSZÖVETKEZETEKRÔL
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a 2014-2020-as Vi dék fej lesz té si Prog -
ram ban a jog sza bá lyok nak meg fe le lô ter -
me lôi cso por tok, szer ve ze tek tá mo ga tá sá -
ra 26 mil li árd fo rin tot kü lö ní tet tek el. Sze -
rin te a pénz ügyi tá mo ga tá si le he tô sé gek
ked ve zô ek, a gaz da tár sa dal mon mú lik,
hogy mennyi re hisz eb ben a szö vet ke ze ti
for má ban, haj lan dó-e eb be be száll ni, tu -
dá sát be le ad ni. Vé gül meg je gyez te, hogy
bár – tör té nel mi leg – a szö vet ke zet egy
„szi tok szó”, de nincs más út, mint az
eu ró pai min tá jú szö vet ke zés. A jó zan
ész fog ja ki kény sze rí te ni, hogy ilyen
cso por tok le gye nek, és „csak eb ben
van a jö vô”. 

z Ezt a tényt kell hang sú lyoz nunk a tej szö -
vet ke ze tek ese té ben, ame lye ket ter me lôi
cso port nak ne ve zünk a 42/2015. (VII.
22.) FM ren de let sze rint, amely de fi ni ál ja
a ter me lô cso por tok fo gal mát, és sza bá -
lyoz za azok mû kö dé sét. 

z 2014. ja nu ár 1-én 201 el is mert tej -
ter me lôi cso port volt az ag rá ri um ban,
ezek kö zül je len leg a kö vet ke zô 10 tej -
ter me lôi cso port mû kö dik:
Gaz da-Tej Ér té ke sí tô Szö vet ke zet, 
Bács-Kis kun
MA GYAR-TEJ Ér té ke sí tô és Be szer zô Kft.,
Ba ra nya
FE HÉR VÁR-TEJ Te jér té ke sí tô és Be szer zô
Kft., Fe jér
TE JÉRT Te jér té ke sí tô és Be szer zô Kft., 
Fe jér
Al föl di Tej Ér té ke sí tô és Be szer zô Kft.,
Haj dú-Bi har
Bi ha ri Ag ro te am Me zô gaz da sá gi 
Ter mé k-ér té ke sí tô és Szol gál ta tó 
Szö vet ke zet, Haj dú-B.
Ke le ti Ré gió Te jér té ke sí tô 
és Be szer zô Kft., Haj dú-Bi har
Fi no-Tej Be szer zé si, Ér té ke sí té si és 
Szol gál ta tó Szö vet ke zet, So mogy

Du na mel lé ki Te jér té ke sí tô, Be szer zô 
és Szol gál ta tó Szö vet ke zet, Tol na
RÉ GIÓ-MILK Tej ter me lô és Ér té ke sí tô 
Szö vet ke zet, Tol na

z Új, a ha zai tej ter me lés 10 szá za lé kát le -
fe dô együtt mû kö dés jött lét re négy tej ter -
me lôi cso port kö zött. Olyan „ter me lôi szer -
ve ze tet” ala kí tot tak, amely az ala pí tó gaz -
dál ko dók ne vé ben igyek szik majd a leg jobb
fel vá sár lá si ára kat ki har col ni a fel dol go zók -
nál. Rá adá sul min dezt kar tell vád nél kül te -
he ti meg egy uni ós jog sza bály sze rint.

z El sô ként a Ma gyar Tej Ter me lôi Szer ve zet
Kft. ka pott hi va ta los mi nisz te ri el is me rést
az or szág ban, így a kö ze li jö vô ben már be
is kap cso ló dik a ta gok ár tárgy alá sa i ba –
kö zöl te az ag rár szek tor.hu-val Lu kács Lász -
ló, a cég ügy ve ze tô je. Az úgy ne ve zett ter -
me lôi szer ve zet ként mû kö dô társa sá got
ta valy nyá ron hoz ták lét re, és a mi nisz te ri
el is me rést ez év ta va szán kap ta meg.

z A me ga la kult ter me lôi szer ve zet a Bics -
kei Te jért Kft.-t, a Pusz ta vá mi Tej szö vet ke -
zet Zrt.-t, a ba ra nyai Ma gyar Tej Ér té ke sí tô
és Be szer zô Kft.-t és a Tol na me gyei Du na -
mel lé ki Te jér té ke sí tô, Be szer zô és Szol gál -
ta tó Szö vet ke ze tet kép vi se li, ame lyek ter -
me lôi cso port ként mû köd nek, és a ha zai
tej ter me lés 10 szá za lé kát ad ják. E négy
cso port egy üt te sen mint egy 150 mil lió li -
ter nyi te jet ál lít elô éven te.

z Ta lán a fo lya ma tos pi a ci krí zi sek ját szot -
tak köz re ab ban, hogy a tej ág aza ti sze rep -
lôk él tek egy olyan uni ós le he tô ség gel,
amely meg könnyít he ti a ter me lôk hely ze -
tét. Ko ráb ban lét re hoz ták a ter me lô ket, a
fel dol go zó kat és a ke res ke dô ket tö mö rí tô
szak ma kö zi szer ve ze tet, most pe dig az el -
sô ter me lôi szer ve zet meg ala kí tá sá tól vár -
nak elô re lé pést gaz dál ko dói szin ten.

z Az EU még a 2009/2010-es tej pi a ci
krí zis ide jén el fo ga dott „tej cso mag” ré -
sze ként pon to sí tot ta az ág azat ban lét re -
hoz ha tó szak ma kö zi, il let ve a ter me lôi
cso por tok ál tal meg ala kít ha tó ter me lôi
szer ve ze tek jo go sít vá nya it. Leg fôbb elôny,
hogy az EU le he tô vé te szi szá muk ra az
együtt mû kö dést, il let ve a na gyobb áru-
és al ku alap lét re ho zá sát. Emel lett egy faj -
ta ügy nö ki te vé keny sé get vé gez ve ár tár -
gya lá so kat is foly tat hat nak oly mó don,
hogy nem vo nat koz nak rá juk az uni ós ver -
seny jog kar tell sza bá lyai.

z Ha ma ro san már éles ben mû kö dik a
szer ve zet – mond ta Lu kács Lász ló. A Ma -
gyar Tej Ter me lôi Szer ve zet Kft. csak tár -
gyal az ala pí tó ter me lôi cso por tok ne vé -
ben, és az utób bi ak ír ják alá a szer zô -
dé se ket a fel dol go zók kal. Az ügy ve ze tô
becs lé se sze rint köz epes ár szint mel lett
akár 15 mil li árd fo rin tos szer zô dé sál lo -
mányt is je lent het a cég mû kö dé se.

z Egy olyan hely zet áll hat elô, hogy
a nem ter me lôi cso port-tag kis ter -
me lôk vagy a ki sebb ter me lôi cso -
por tok hát rá nyos ár al ku po zí ci ó ba
ke rül nek, mert nincs össze fo gás,
és ki ma rad nak a kar tel le zés bôl. Je -
len leg (2016 nya rán) sok kis ter me lô
már csak 50 fo rin tot kap li te ren -
ként a meg ter melt te jért, ami tart -
ha tat lan nagy ság ren dû vesz te sé get
je lent. 

z Ezért is na gyon lé nye ges, hogy a tá mo -
ga tá sok ki fi ze té se kor az úgy ne ve zett ter -
me lôi cso por tok tag jai több let for rá so kat
kap hat nak – nyi lat koz ta Mély kú ti Ti bor, a
Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta -
nács el nö ke. 

2 DR. TÓTH END RE ÉS KIM MEL IST VÁN
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z Két év telt el az óta, hogy Lu kács
Lász ló át ad ta utód já nak a Tej Ter mék ta -
nács ügy ve ze tôi poszt ját. Je len tôs ré -
sze volt ab ban, hogy te vé keny sé ge alatt
a Tej Ter mék ta nács szak ma kö zi szer ve -
zet té nôt te ki ma gát. A te jes szak ma
már meg szok ta, hogy amit Lu kács La ci
mond, az ki van mond va, azt ko mo lyan
kell ven ni. Most is mét zász lót bon tott,
élé re állt egy új szer ve zô dés nek, a Ma -
gyar Tej Ter me lôi Szer ve zet nek. El jött a
cse lek vés ide je, hely zet van?
z A dol gok fo lya ma to san vál toz nak kö rü löt -
tünk. Ki vált képp igaz ez a tej ág azat ra, és a
vál to zá sok hoz al kal maz kod nunk kell. A pi a ci
ki hí vá sok a ter me lôi össze fo gás to váb bi fej -
lesz té sét in do kol ják. Lé nye gé ben az erô sö dô
ver seny ben min dig „hely zet van”. A Ter mék -
ta nács szak ma kö zi szer ve zet té vá lá sa is egy
új hely zet hez va ló iga zo dás volt, és most ez
a ter me lôi szer ve zet is egy lé pés elô re. Egy
olyan lé pés, ami vel megp ró bá lunk se gí te ni
ma gun kon és ja ví ta ni a hely ze tün ket. Az el -
múlt két év igen ne héz pi a ci kör nye ze te rá -
kény sze rí tet te a tej ter me lô ket ar ra, hogy te -
gye nek va la mit a sor suk ér de ké ben.

z Mi lyen cél lal jött lé re, és mi kor ala -
kult  meg a szer ve zet?
z Az EU-s és ha zai jo gi ke re tek ben sze ret ne
a tag sá gunk kö zö sen tár gyal ni a fel vá sár lók -
kal a te jér té ke sí té si kon dí ci ók ról. A szer ve zet
2015 au gusz tu sá ban ala kult. A mi nisz te ri
el is me rés fo lya ma tát kö ve tô en 2016 már ci -
u sá ban vál tunk a jog sza bá lyok sze rin ti ter -
me lôi szer ve zet té. Az el múlt 3-4 hó nap ban a
csat la koz ni szán dé ko zó tag ja in kat in teg rál -
tuk a szer ve zet be, és most el ér ke zett nek lát -
juk az idôt az egy sé ges fel lé pés re.  Ez a szer -
ve zet annyi ban kü lön bö zik egy ter me lôi cso -
port tól, hogy csak az egy üt tes és össze han -
golt tár gya lá sok ra szer ve zô dött, egyéb funk -
ci ót egyel ôre még nem ter ve zünk. A kö zö sen
meg tár gyalt szer zô dé se ket a ta gok ön ál ló an
ír ják majd alá, és köz vet le nül vál lal ják a tel -
je sí té si kö te le zett sé ge ket. A kö zös tárgy alás
so rán erô sí te ni tud juk egy mást, és ja ví ta ni
tud juk a pi a ci po zí ci ón kat. 

z Az uni ós ren del ke zé sek le he tô vé te szik,
sôt ösz tön zik a ter me lôi szer ve ze tek
meg ala kí tá sát. Ki te kint ve  ki csiny tej ter -
me lô ha zánk ból mit lá tunk ezen a té ren,
más hol is ve szik a la pot? Ott mi lyen mû -

Zászlót bontott a Magyar Tej
Termelôi Szervezet

kö dé si sa já tos ság gal bír nak, és so ka sod -
nak-e a ter me lôi szer ve zô dé sek?
z Kö zép-Eu ró pá ban je len tô sen le va gyunk
ma rad va a ter me lôi szer ve zô dé sek te kin te té -
ben. Nem csak a tej ág azat, ha nem más ág a-
za tok vo nat ko zá sá ban is. En nek nyil ván va-
ló an tör té nel mi okai van nak. A nyu gat-eu ró -
pai gaz da tár sa ink nál he lyen ként már több
mint száz éves múlt ja van az együtt mû kö dés
kü lön bö zô for má i nak. A mi ter me lôi szer ve -
ze tünk azon ban egy olyan új tí pu sú for má ció,
ami re az EU-ban sem na gyon van pél da, te -
hát ez zel élen já rók le he tünk. Ter mé sze te sen
mi vel a pi a ci prob lé mák ha son ló ak más or -
szá gok ban is, ezért a ter me lôi össze fo gá sok
vár ha tó an min den hol erô söd ni fog nak.

z Mi ké pe zi az össze fo gás ere jét, mi lyen
ered ményt vár nak az együtt mû kö dés tôl?
z A ter me lôi szer ve ze tünk je len leg 260 mil lió
li ter meg ter melt te jet kép vi sel. Ez a tel jes ha -
zai fel vá sár lás mint egy 20%-a. Úgy gon do -
lom, hogy ez már elég sé ges áru alap ah hoz,
hogy jó po zí ci ó ból foly tas sunk tár gya lá so kat,
és re mé lem, a fel vá sár lók is ko mo lyan ve szik
majd a kez de mé nye zé sün ket. Fô ered mény -
ként azt vár juk, hogy a je len leg igen egy ol da -
lú szer zô dés kö té si fel té te lek ki e gyen lí tôd nek,
és egyen ran gú part ne ri vi szonyt fog nak a jö -
vô ben mu tat ni. Emel lett ter mé sze te sen jobb
ára kat is vá runk a kö zös fel lé pés tôl.

z Mi lyen a szer ve zet fo gad ta tá sa a ter -
me lôk ré szé rôl? Mi lyen fel té tel nek kell
meg fe lel ni a csat la ko zás hoz? Ed dig a
ter me lôk kö zül mennyi en csat la koz tak?

z A szer ve ze tet négy már mû kö dô ter me lôi
cso port ala pí tot ta, ame lyek nek több mint
100 tej ter me lô tag ja van. Eh hez csat la ko -
zott még to váb bi 20 tej ter me lô. Nyil ván-
va ló an akik csat la koz tak hoz zánk, bíz nak
en nek a kö zös fel lé pés nek a si ke ré ben.
A szer ve zet nyi tott, aki akar, bel ép het hoz -
zánk, vi szony lag egy sze rû en, üz let rész vá -
sár lá sá val le het tag gá vál ni. A bel épé si
fel té te lek jó val ked ve zôb bek egy ha gyo má -
nyos ter me lôi cso port hoz va ló csat la ko zás -
hoz ké pest.    

z Mit  ter vez nek, mi lyen nagy ság ren det
ké pez majd az a tej mennyi ség, mely nek
bir to ká ban ver seny hely zet be tud ják
hoz ni majd a fel dol go zó kat?
z A kö zös tárgy alás mód szer ta ni lag egy
több for du lós ten der ki í rás ban fog meg va ló -
sul ni. A 260 mil lió li te res mennyi sé get
több, kü lön bö zô kon dí ci ó jú ten der cso mag -
ba ren dez zük. Az el té rô fel té te le ket a tag -
ság igé nye i hez és a vár ha tó fel vá sár lói
ér dek lô dés jel le gé hez igyek szünk iga zí ta ni.
A 40-60 mil lió li te res cso ma gok ra egyen -
ként le het majd aján la tot ten ni, és egy kor -
rekt ver seny tárgy alás fo lya ma tá ban a leg -
jobb aján la tot te vô fel vá sár ló val fog nak a
tag ja ink le szer zôd ni. Ez a meg ol dás pi ac -
kon form, igaz sá gos és ob jek tív. Re mél jük,
ered mé nyes is lesz.

z A pi ac fôbb sze rep lôi, a ha zai és kül -
föl di  fel dol go zók ho gyan fo gad ták a
zász ló bon tást? Mi re le het szá mí ta ni,
éle zôd ni fog-e a ter me lôk és fel dol go -
zók kö zött a vi szony, vagy lét re jön egy
min den ki szá má ra el fo gad ha tó meg -
egye zés?
z A fel vá sár lói fo gad ta tást iga zá ból a ten de -
ra ján la tok ból le het majd ki ol vas ni. A ten de -
re ket szep tem ber má so dik fe lé ben tesszük
köz zé, a tárgy alá si fo lya mat va ló szí nû leg
ok tó ber vé gé ig fog tar ta ni. Elô ze tes be szél -
ge té sek kap csán úgy lá tom, hogy a fel dol -
go zók ér dek lô dés sel vár ják, hogy mi vel ruk -
ko lunk elô. A fel vá sár lók ja va ré szét jól is -
me rem, és tu dom, hogy szin te min den ki ér -
de kelt egy kor rekt, köl csö nös elô nyö ket tar -
tal ma zó és jó part ne ri vi szonyt biz to sí tó
szer zô dé ses együtt mû kö dés ben. Mi en nek
te remt jük meg a le he tô sé gét.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Lukács László
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kö zös ér té ke sí té si tárgy alás ra a 1308/2013/EU Ta -
ná csi ren de let 149. §-a és az FM ren de let 8. §-a
alap ján ke rül sor, az MTT Tej Kft. a be je len té si kö -

te le zett sé gé nek 2016. au gusz tus 31-én ele get tett.

z A tárgy alá si fel hí vás ra min den, az Eu ró pai Unió te rü le tén
mû kö dô, tej fel vá sár lást vég zô gaz da sá gi sze rep lô te het
aján la tot, aki/amely az MTT Tej Kft.-tôl ki ké ri az aján la ti fel -
hí vás rész le tes fel té te le it tar tal ma zó do ku men tá ci ót. 

z A kö zös ér té ke sí té si tárgy alá son az aláb bi cso ma gok ra
le het kü lön-kü lön aján la tot ten ni:

1. Észak-Du nán tú li 1-es cso mag – olasz és ma gyar pi a ci ár-
kép zés sel; kb.: 48 mil lió li ter nyers tej re;

2. Észak-Du nán tú li 2-es cso mag – ré gi ós or szá gok pi a ci ár-
kép zés sel; kb.: 41 mil lió li ter nyers tej re;

3. Dél-du nán tú li 1-es cso mag – ré gi ós or szá gok pi a ci ár-
kép zés sel; kb.: 42 mil lió li ter nyers tej re;

4. Dél-du nán tú li 2-es cso mag – ré gi ós or szá gok pi a ci ár-
kép zés sel; kb.: 38 mil lió li ter nyers tej re;

5. Sza bad pi a ci cso mag – ese ti ár meg ha tá ro zás sal; kb.:
32 mil lió li ter nyers tej re;

6. Ve gyes cso mag – töb bé ves fi xár meg ha tá ro zás sal; kb.:
22 mil lió li ter nyers tej re.

z Az egyes cso ma gok rész le tes do ku men tá ci ó it cso ma gon -
ként le het ki kér ni. Aján la to kat cso ma gon ként le het meg -
ten ni. Egy adott cso mag ra egy aján lat te vô csak egy aján la -
tot te het. Egy aján lat te vô több cso mag ra is te het kü lön-
kü lön aján la tot.

z A rész le tes aján la ti do ku men tá ci ót e-ma i len az
mtttej@gma il.com cí men le het meg kér ni. Az aján la ti do -
ku men tá ció tar tal maz za a cso ma gok ban sze rep lô ter me lôi
kört és te lep he lye it, az ér té ke sí té si szer zô dés szö veg sze rû
ter ve ze tét, az aján la tok el bí rá lá sá nak rend jét és egyéb

FELHÍVÁS
termelôi nyerstej felvásárlására 

szóló ajánlattételre

A tech ni kai rész le te ket. A do ku men tá ció ki ké ré sé nél szük sé -
ges meg ad ni az ér de kelt cso mag nak a fen ti ek sze rin ti pon -
tos ne vét. A do ku men tá ció ma gyar nyel vû.

z A rész le tes aján la ti do ku men tá ció meg kül dé sé re brut tó
250.000 Ft el len ér ték meg fi ze té se után ke rül sor. Az el len -
ér té ket aján la ti cso ma gon ként kell meg fi zet ni. Az el len ér-
té ket a meg kül dött szám la el le né ben, a MTT Tej Kft. Bu -
da pest Bank Zrt-nél ve ze tett 10102440-67254800-
01004001 szá mú bank szám lá já ra tör té nô átu ta lás sal le -
het tel je sí te ni, a köz le mény ben fel tün tet ve az aján lat te vô
ne vét és „Aján la ti do ku men tá ció el len ér té ke” meg ne ve zést.

z A kö zös ér té ke sí té si tárgy alás ra két sza kasz ban ke rül sor.
El sô sza kasz ban nyílt el já rás ke re té ben, pon to zás sal ke rül -
nek ki vá lasz tás ra a leg jobb aján la tok. A rész le tes szem pon -
tok és pon to zá si sú lyo zá suk a rész le tes aján la ti do ku men -
tá ci ó ban ke rül nek be mu ta tás ra. A má so dik sza kasz ban a
leg jobb aján lat te vôk meg hí vást kap nak egy tárgy alá sos el -
já rás ra. A tárgy alás cél ja, hogy az MTT Tej Kft. tag jai a le he -
tô leg ked ve zôbb fel té tel lel, de a szer zô dô part ne rek kö zös
ér de ke i nek fi gye lem be vé te lé vel kös sék meg a szer zô dést a
nyers tej át ru há zá sá ra. Az egyes aján la tok kü lön-kü lön, cso -
ma gon ként ke rül nek el bí rá lás ra és le tár gya lás ra.

z A rész le tes aján la ti do ku men tá ci ót 2016. szep tem ber 26.
- ok tó ber 5. kö zött le het ki kér ni. Az aján la to kat 2016. ok -
tó ber 21-én 24.00 órá ig le het meg ten ni. Az aján lat te vô kö -
tött sé ge az aján lat be nyúj tá sá val kez dô dik, és a szer zô dés -
kö té sig – de leg alább 45 na pig – tart. A tárgy alá sos sza kasz
üte me zé sé rôl az el sô kör bí rá la ti zá rá sát kö ve tô en kap nak
tá jé koz ta tást az aján lat te vôk. A tár gya lá sok le zá rá sát kö ve -
tô en az MTT Tej Kft. tag gyû lé se dönt az el já rás ered mé nyé -
rôl. A szer zô dés kö tés re vo nat ko zó ha tá ro zat meg ho za ta lá -
val a ta got ter he lô aján la ti kö tött ség jön lét re.

z To váb bi in for má ci ót csak a rész le tes aján la ti do ku men tá -
ci ót meg ké rô aján lat te vôk ré szé re van le he tô ség ki ad ni.

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.
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int is me re tes, a GMO egy an gol mo za ik szó (a Ge ne -
ti cally Mo di fi ed Or ga nisms név bôl), ez ge ne ti ka i lag
mó do sí tott szer ve ze te ket je lent, ame lyek nek az örök -

lô dé si ál lo má nyát mo le ku lá ris ge ne ti kai esz kö zök kel hoz ták lét -
re. A gén tech no ló gián, vagy gén ma ni pu lá ci ón azt a mû ve le tet
ért jük, amely nek so rán egy élô lény örö kö sö dé si anya gá ba mes -
ter sé ge sen be visz nek vagy el tá vo lí ta nak egy vagy több gént az -
zal a szán dék kal, hogy az élô lény bi zo nyos tu laj don sá ga it meg -
vál toz tas sák. 
z A té má ban az el múlt idô szak ban, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz -
té ri um ban el hang zott saj tó tá jé koz ta tók ról az aláb bi ak ban szá -
mo lunk be.
z Az ún. gén ma ni pu lált egye dek meg je le né se ún. ge ne ti kai kör -
nye zet szennye zô dést idéz het elô.  Eb bôl ki fo lyó lag va lós ve szély,
hogy az em be ri táp lál ko zás ban vagy az ál la ti ta kar má nyo zás so -
rán egész ség ká ro sí tó ha tá sai le het nek az em be ri szer ve zet szá -
má ra is. (Pl. kü lön bö zô mér ge zô anya gok meg je le né se, a táp lá -
lék al ler gi át ki vál tó ha tá sai, kü lön bö zô ge ne ti kai za va rok stb.)
z Az el múlt évek kor mány za ti in téz ke dé se i nek fon tos ré sze
volt ab ban, hogy a meg áll apí tott szán dé kos GMO-szennye zés
so rán 50 ezer tôl 2mil li árd fo rin tig ter je dô bír ság ra szá mít hat -
nak mind azok, akik ha zánk ba gén mó dó sí tott vagy gén -
szennye zett ve tô ma got hoz nak be, vagy ilyen nö vé nye ket ter -
mesz te nek. En nek az in téz ke dés nek ha tá sá ra az el múlt évek -
ben több száz hek tár „fer tô zött” te rü le ten ke rült sor a ter mé -
nyek meg sem mi sí té sé re. Töb bek kö zött ezek kel az in téz ke dé -
sek kel kí ván ta a kor mány zat a GMO-men tes sé get biz to sí ta ni.
Ha son ló an szi go rú fel té te lek vo nat koz nak a ge ne ti ka i lag ma -
ni pu lált ál la tok te nyész té sé re, il let ve élel mi szer ként tör té nô
fel hasz ná lá suk ra is.

A GMO-mentesség gazdasági, egészség-
ügyi, környezetvédelmi vonatkozásai

TER ME LÔI TÁ MO GA TÁ SOK, ERED MÉ NYEK

z A kor mány az ag rár tá mo ga tá sok ré vén is ösz tö nöz ni kí ván ja a
GMO-men tes ség tel jes meg va ló su lá sát. 2015-tôl a ko ráb bi
évek hez ké pest több mint négy szer több tá mo ga tást nyújt a
mun ka i gé nyes és a pi a ci lag ér zé ke nyebb me zô gaz da sá gi ág a-
za tok nak. 2020-ig évi 13,5 mil lió eu rót tud biz to sí ta ni a te rü -
let ala pú tá mo ga tá so kon fe lül a sze mes és szá las, va la mint fe -
hér je tar tal mú nö vé nyek, il let ve egyéb ta kar mány-nö vé nyek ter -
mesz té sé hez. Az ed di gi in téz ke dé sek ha tá sá ra 72,5 ezer hek -
tár ra nö ve ke dett a GMO-men tes szó ja ve tés te rü le te, amely
2020-ig vár ha tó an a kí vánt 120 ezer hek tárt is el fog ja ér ni.
Vár ha tó an 2020-ig a GMO-men tes szó ja ter mesz té sé hez az ál -
lam éven te hek tá ron ként 60 ezer fo rint tá mo ga tást fog biz to sí -
ta ni a ter me lôk nek.
z A szó ja az egyik leg fon to sabb fe hér je for rá sa az ál lat te nyész -
tés nek, ezért vi lág szer te nö vek szik a ke res let a GMO-men tes
szó ja iránt. Mi vel a ha zai ter me lé sû ter mé ke ink men te sek a
mó do sí tott szó já tól, ezért kül föld rôl is nagy az ér dek lô dés irán -
ta. Auszt ria, Né met or szág és Ja pán is ko mo lyabb té te le ket vá -
sá rol na a ha zai élel mi sze ri pa ri fel hasz ná lá suk cél já ra.
z A sa ját szük ség le te ink ki elé gí té se cél já ból mi is im por tá lunk
ta kar má nyo kat. A szak mi nisz té ri um tá jé koz ta tó ján tud tuk meg
azt is, hogy a ha zánk ál tal im por tált szó ja ki vál tá sá ra szol gál -
hat nak azok az al ter na tív nö vé nyek, ame lyek se gít sé gé vel el
tud juk lát ni ma gun kat. Vár ha tó an ezért nem fo gunk im port ra
szo rul ni, és meg tud juk ter mel ni a sa ját ter mô te rü le tün kön azt
a mennyi sé get, ame lyet az ál lat ál lo má nyunk ré szé re fel kí vá -
nunk hasz nál ni.
z A kor mány to váb bi in téz ke dé sei le he tô vé te szik, hogy ne csak
a nagy menny iség ben ter melt ga bo nák tól függ jön a ter me lôk
ár be vé te le, mi vel ez nagy ki szol gál ta tott sá got je lent az ál lan dó -
an vál to zó vi lág pi a ci árak mi att. Ezért anya gi lag is tá mo gat ja az
al ter na tív fe hér je-nö vé nyek ter mesz té sét. Az ed di gi mun ka je -
len tôs ered mé nye ket ho zott, ami to vább se gí ti a GMO-men tes
szó ja prog ram já nak meg va ló su lá sát. 

A szó ja vi rá za ta cso mó san ál ló 2-5 vi rá gú fürt. 
Ter mé se hü vely, amely érés kor le fe lé lóg. A ve tés te-
rü le te év rôl-év re nô. A le gér té ke sebb hü ve lyes mag.

A mag 5-10 mm hosszú, 4-8 mm szé les és 3-7 mm
vas tag. Ezer magsu lya 100-500 gramm. 
Ma gyar or szág éven te 500-700 ezer ton na szó ja -
ba bot im por tál. Ezért hir det te meg a kor mány a 
Nem ze ti Fe hér jep rog ra mot, ami után az önel lá tás
irá nyá ba in dult meg a szó ja ter mesz tés.

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 GMO-
mentes alapanyagból kívánja biztosítani. 

M
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Megállapodást kötött az ALDI
Magyarország Élelmiszer Bt.

és a Tej Terméktanács
z AL DI Ma gyar or szág Élel -

mi szer Bt. az áp ri li si ter -
mék ta ná csi tag gá vá lá sát kö ve -
tô en au gusz tus ban együtt mû -
kö dé si meg áll apo dást kö tött a
Tej Ter mék ta náccsal. A bel föl -
dön mû kö dô ki lenc kis ke res ke -
del mi áru ház lánc kö zül hét már
tag ja a ter mék ta nács nak, ôk
össze sen a 2015. évi össze sí -
tett ada tok alap ján a brut tó for -
ga lom 77%-át rep re zen tál ják.
A Ter mék ta nács el nö ke ki emel -
te: azál tal, hogy az AL DI, aki vel
a szak mai szer ve zet írás ban is
meg erô sí ti az együtt mû kö dést,
to vább erô sö dött a ma gyar tej
po zí ci ó ja a bel föl di pi a con.
Emel lett a ke res ke dôk se gít he tik a ma gyar tej ág aza tot, fô ként a
gyár tó kat az in no vá ci ó ban, a ter mék fej lesz tés ben. Szé kács Ti bor,
az AL DI Ma gyar or szág ügy ve ze tô je el mond ta: a cég 2015-ben
133 mil li árd fo rin tos ár be vé telt ért el, ami az idén vár ha tó an 150-
160 mil li árd fo rint ra nô. Az ár be vé tel mint egy ötö dét a tej ter mé -
kek ad ják, az AL DI üz le te i ben áru sí tott tej nek több mint 90 szá -
za lé ka ma gyar. A mos ta ni meg áll apo dás egy rég óta tar tó együtt -
mû kö dés meg erô sí té sé re tett pon tot.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

z Dr. Fa ze kas Sán dor Föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter el kö te le zett,
és tá mo gat ja a GMO-men tes sé get, és az aláb bi ak ban fog lal ta
össze az ed dig el ért ered mé nye ket, il let ve a jö vô fel ada ta it. Ha -
zánk rég óta ki fo gá sol ta az Eu ró pai Unió GMO-kra vo nat ko zó
en ged élye zé si rend sze rét. Ez nem tük röz te meg fe le lô en sem az
eu ró pai fo gyasz tók, sem pe dig a tag ál la mok több sé gé nek aka -
ra tát. A ko ráb bi uni ós rend szer ben rend kí vül ne héz volt a men -
tes ség meg ôr zé se, a mo ra tó ri um, az az a ter mesz té si ti la lom
be ve ze té se és fenn tar tá sa. Saj nos a dön tés jo ga nem a mi
ke zünk ben volt, he lyet tünk más tag ál la mok, il let ve az Eu ró pai
Bi zott ság dön tött. 
z A tag ál la mok ön ál ló dön té si le he tô sé gét vé gül a 2015. már -
ci us 11-én meg fo gal ma zott 412/2015-ös szá mon nyil ván tar -
tott eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek te rem tet ték meg.
En nek ér tel mé ben le he tô ség nyí lik a tag ál la mok szá má ra, hogy
ma guk kor lá toz zák vagy meg tilt sák az egyes gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té sét az or szá guk te rü le tén. Ma -
gyar or szág nak kulcs sze re pe volt az irány elv ki dol go zá sá ban, és
szá mos or szág ha zánk hoz iga zí tot ta ál lás pont ját. Ma már az
Eu ró pai Unió tag or szá gai kö zül 17 tag ál lam és 4 ré gió tá mo -
gat ja a GMO-men tes sé gi prog ra mot.
z Ha zánk ban kü lö nö sen jól mû kö dik a ter mesz té si en ged élyek
el bí rá lá sa. A ku ko ri ca te rén a Pi o ne er, a Sygna ta és a Dow Ag -
ros ci en ces faj ták ter mesz té se nem en ged élye zett, mi vel GMO-
val fer tô zött nö vé nyek nek te kint he tôk. Az uni ós irány el vek nek
meg fe le lô en rö vi de sen le he tô ség nyí lik az élel mi sze rek, il let ve
a ta kar mány-té te lek GMO-men tes sé gé nek kü lön je lö lé sé re. Ezt
már Né met or szág meg tet te, rö vi de sen ha zánk is csat la ko zik
eh hez a kez de mé nye zés hez.

2 DR. LEND VAY BÉ LA

A

Mélykuti Tibor a Termék
tanács elnöke és Székács
Tibor az ALDI Magyar-
ország ügyvezetôje
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z 2008 után jött a vál ság, amely két év alatt majd nem be dön -
töt te mind azt, amit az elô zô év ti ze dek ben szí vós mun ká val épí -
tet tek fel. Évi 4-5 szá za lé kos vissza esés, tíz szá za lék kö rü li
mun ka nél kü li ség. Ír or szág 2010-ben már Gö rög or szág után a
má so dik leg koc ká za to sabb or szág volt Eu ró pá ban. Ek kor csak
egy majd nem 100 mil li árd eu rós hi tel cso mag gal tud ták el ke rül -
ni a tel jes össze om lást. Ma azon ban úgy tû nik, a meg szo rí tá -
sok ered mé nye sek vol tak, és 2016-ban Ír or szág ban le het a
leg gyor sabb a gaz da sá gi nö ve ke dés az eu ro zó nán be lül. 

z Ír or szág kü lön le ges he lyet fog lal el az eu ró pai tej ter me lô or -
szá gok kö zött, mi vel ég haj la ti és ta la ja dott sá gai a szar vas mar -
ha tar tás ra és a tej ter me lés re pre desz ti nál ják. A 4,6 mil lió la -
ko sú ag rár ipa ri or szág 70 273 km2 te rü le té nek 69,7%-a le ge -
lô és 14,3%-a szán tó. Ég haj la ta az észak-at lan ti-áram lat me -
leg vi ze i nek kö szön he tô en sok kal eny hébb, mint más, ha son ló
föld raj zi szé les sé gû te rü le te ké. Az át la gos té li hô mér sék let 14
fok kal ma ga sabb, mint ál ta lá ban az azo nos szé les sé gi kö rön
fek vô he lye ké, pl. a zord te lek rôl is mert Észak-Uk raj náé vagy
Kö zép-Len gyel or szá gé. Mi vel nyá ron az óce án hôt von el, ezért
a nap pa li hô mér sék let csak rit kán emel ke dik 25 °C fö lé. A csa -
pa dé kel lá tás bô sé ges, 1500-2500 mm, en nek meg osz lá sa
egész év ben egyen le tes. A ked ve zô ég haj lat ha tá sa mi att az ír
le ge lôk fô ho za ma össze ha son lít ha tat la nul ma ga sabb a ma -
gyar or szá gi, il let ve ke let-kö zép-eu ró pai le ge lô ké vel. Min dez le -
he tô vé te szi, hogy a fű in ten zív nö ve ke dé se az ír le ge lô kön
éven te át la go san 7-8 hó na pig tart, így a leg több he lyen az ál -
la tok 8-10 hó na pon ke resz tül a sza bad ég alatt tart ha tók.

Írország tejgazdasága

z Ki e gé szí tô le gel te tés re ad le he tô sé get a má sod ve tés, ami kor
a ta va szi ga bo na fé lék be ta ka rí tá sa után sok hely ütt kü lön bö zô
ta kar mány nö vé nye ket (több nyi re ká posz ta fé lé ket) vet nek,
ame lyek nek dús lom bo za ta té len nem fagy meg, és le gel tet he -
tô, vagy friss zöld ta kar mányt biz to sít. A fe jôs te he nek a leg több
he lyen a le ge lô fû mel lett szi lázst és egy kis mennyi sé gû ab rak -
ta kar mányt is kap nak.

z Min de zek bôl adó dik, hogy a szar vas mar ha-tar tás és a tej ter -
me lés Ír or szág ban évez re des ha gyo má nyok kal ren del ke zik, és
a mai na pig – a be ve ze tô ben vá zolt ipa ri fel len dü lés mel lett is
– az ír nem zet gaz da ság egyik leg fon to sabb ág aza ta. 

z Az ír ál lat tar tók ab ból in dul nak ki, hogy „a fû ak kor is nô,
és ak kor is el her vad, ha nem le gel te tik le”. Ír or szág ban
2015-ben ke re ken hét mil lió szar vas mar hát tar tot tak, ezen
be lül a tej hasz nú te he nek szá ma 1,3 mil lió volt. A szar vas -
mar ha ál lo mány sû rû sé ge 1000 la kos ra szá mít va Eu ró pá ban
itt a leg ma ga sabb, a ma gyar or szá gi nak több mint hús szo ro -
sát, de a né met or szá gi nak is kö zel a tízs ze re sét te szi ki.
Az or szág ban 17 000 gaz da ság fog lal ko zik tej ter me lés sel,
ame lyek – a gaz da sá gok szá má nak fo lya ma tos csök ke né se
és kon cent rá ci ó já nak nö ve ke dé se mel lett – át la go san
50-55 te he net tar ta nak, és 2015-ben kö zel hét mil lió ton na
te jet ál lí tot tak elô. (Pon tos mennyi sé gi ada tot ne héz ta lál ni,
azt vi szont több for rás meg erô sí ti, hogy a 2014-es évi
5,8 mil lió ton nás ki bo csá tás egy év alatt leg alább 15-20
szá za lék kal nö ve ke dett.) Az em lí tett lét szám a vi lág tel jes te -
hén ál lo má nyá nak ke ve sebb mint egy szá za lé kát je len ti, Ír or -
szág nak a vi lág gyer mek táp szer for mu lá i ból va ló ré sze se dé -
se azon ban meg ha lad ja a 15 szá za lé kot (ezen ter mé kek
há rom leg na gyobb elô ál lí tó vál lal ko zá sa itt mû kö dik).
Az Ír or szág ban elô ál lí tott tej zsír tar tal ma 3,8, fe hér je tar tal -
ma pe dig 3,35 szá za lék kö rül mo zog. A szar vas mar ha
ág azat fon tos sá gát mu tat ja, hogy az or szág tel jes me zô gaz -
da sá gi ter me lé si ér té ké bôl a mar ha hús ter me lés 39,3, a tej -
ter me lés pe dig 29,4 szá za lék kal ré sze se dik.

z A fen ti ek bôl ki ol vas ha tó, hogy az át la gos ír tej ho zam a nagy
eu ró pai tej ter me lô or szá gok kö zött ala csony nak te kint he tô, te -
he nen ként mind össze 4 900 kg-ot tesz ki, egy kg tej elô ál lí tá -
si költ sé ge vi szont az elôb bi ek nél jó val ked ve zôbb. Emel lett az
ír gaz dák 4,9-5,1 mil lió ju hot is tar ta nak, ezek azon ban több -
nyi re hús hasz no sí tá sú ak, az éven te elô ál lí tott juh- és kecs ke tej
mennyi sé ge 110 000 ton na kö rül mo zog.

Va ló ban bûnt kö vet el, aki ilyen kö rül mé nyek 
kö zött nem tart te he net

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. 
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z A tej ter me lés az or szág va la mennyi kör ze té re ki ter jed, el sô -
sor ban azon ban a dé li me gyék re kon cent rá ló dik. A tej hasz nú
ál lo mány több mint fe lét a he lyi vi szo nyok ra át ke resz te zett
Hols te in (fe ke te tar ka) faj ta te szi ki, de szé les kör ben el ter jedt
a Jer sey, a Mont be li ard és a Nor vég Vö rös (Nor we gi an Red)
faj ta is. A tej fel vá sár lá sa és fel dol go zá sa gya kor la ti lag 100
szá za lék ban a szö vet ke ze tek ke zé ben van. A tej mi nô sé gi és
hi gi é ni ai szab vá nyai (bak té ri um- és csí ra szám) igen szi go rú ak,
azok meg sze gô it a fel dol go zók bün te tik, a tel je sít mény nö ve lô
an ti bi o ti ku mok hasz ná la ta pe dig ti los. Tôgy gyul la dás ese tén al -
kal maz hat nak an ti bi o ti ku mot, de csak a fer tô zött te hén szá raz -
ra ál lí tá sa elôtt. 

z Az elô ál lí tott kö zel 7 mil lió ton na tej bôl 2015-ben 510 000
ton na friss fo gyasz tás ra ke rült, emel lett 200 000 ton na va jat,
121 800 ton na so vány tej port és 210 000 ton na saj tot gyár -
tot tak az or szág ban. A tej fel dol go zás ban alap ve tô sze re pet ját -
sza nak a tej szö vet ke ze tek.

z Az egy fô re ju tó tej fo gyasz tás az or szág ban évi 248 kg, ami
vi lág- és eu ró pai vi szony lat ban is ma gas nak te kint he tô.
Ugyan ak kor a meg ter melt tej 85 szá za lé ka (fel dol go zott for -
má ban) ex port ra ke rül. 2014-ben Ír or szág  a vi lág 10 leg na -
gyobb tej ter mék ex port ôr or szá ga kö zé tar to zott. A tej ter mé -
kek bôl 2015-ben 3,24 mil li árd eu ró ex port ér ték szár ma zott,
4 szá za lék kal több, mint az azt meg elô zô év ben. Ugya neb ben
az év ben Iror szág 178 ezer te nyész mar hát is ex por tált, össze -
sen 135 mil lió eu ró ér ték ben. Az ír tej ter mék-ex port egyik
leg na gyobb fel ve vô pi a ca az Egye sült Ki rály ság, ide irá nyul az
ír tej ex port kö zel 40 szá za lé ka. To váb bi 30 szá za lé kot a töb bi
EU-ta gor szá gok vesz nek fel, így a har ma dik or szá gok ra
– mint egy 70 to váb bi (rend sze res vá sár ló) or szág ra – „csak”
30 szá za lék ma rad.

z A Kerry gold és az Or nua ter mék csa lád egész vi lá gon is mert
és ke re sett, bár Ma gyar or szág leg fel jebb je len ték te len mennyi -
sé get im por tál ilyen saj tok ból.

z Ír or szág min ded dig jól ki tud ta hasz nál ni a tej ter me lés szem -
pont já ból ked ve zô adott sá ga i nak komp arat ív elô nye it. Ezek az
elô nyök azon ban a leg utób bi 8-10 év ben a kon ku ren sek kel
szem ben ve szí te nek je len tô sé gük bôl (ero dá lód nak). En nek okai
a Pro mar nem zet kö zi elem zô cég meg áll apí tá sai alap ján a kö -
vet ke zô fon to sabb té nye zôk re ve zet he tôk vissza:
• Az eu ró pai vi szony lat ban szo kat la nul ma gas föl dá rak meg nö -

ve lik a ter me lés ön költ sé gét, és kor lá toz zák az egyes gaz da -
sá gok bô ví té sét.

• A tej ter me lés jö ve del me zô sé gé nek (a hús mar ha tar tás mel -
lett) az ipa ri bé rek kel kell ver se nyez nie, ame lyek Ír or szág ban
a leg utób bi 10-15 év ben 40-50 szá za lék kal emel ked tek.

• Sú lyos gon dok me rül nek fel a ge ne rá ci ó vál tás sal, mi vel a fi -
a ta lok – még ala cso nyabb jö ve de lem ese tén is – szí ve seb ben
vál lal nak mun kát az ipar ban, ahol hét vé gén nem kell dol goz -
ni, nyá ron pe dig hosszabb sza bad ság ra utaz hat nak. Ez a
prob lé ma fo ko zot tan je lent ke zik az ál lat tar tás ban szük sé ges
bér mun ká sok to bor zá sa kor.

• A ter me lô vál la la tok ál tal fi ze ten dô já ru lé kos költ sé gek ma ga -
sak. Amíg egy ír tej fel dol go zó vál la lat nak évi 100 egy ség nyi
biz to sí tá si dí jat kell fi zet nie, egy azo nos nagy sá gú és ha son -
ló te vé keny sé get vég zô an gol cég nek csak 34, egy hol land -
nak pe dig 13 egy ség nyit.

• A hosszú le gel te té ses tar tás ront ja a te he nek meg ter mé-
ke nyü lé si mu ta tó it.

• Az Ír or szág ban ter melt tej zsír- és fe hér je tar tal ma ala cso -
nyabb az eu ró pai át lag nál, ami drá gít ja a fel dol go zást.

• Az ír tej ter me lôk nem tar tot tak lé pést a nem zet kö zi kon ku -
ren ci á val a ku ta tás-fej lesz tés ben, pon to sab ban a ma ga sabb
áron ér té ke sít he tô, kor sze rû és di va tos új ter mé kek be ve ze -
té sé ben (még in kább pe dig azok ter me lé si ka pa ci tá sa i nak ki -
épí té sé ben), így ter mék vá lasz té kuk vi szony lag be szû kült.

• A fel dol go zó üze mek át la gos ka pa ci tá sa ki csi (egy ír tej por -
gyár tó üzem át la gos ka pa ci tá sa a ha son ló hol land üze mek
ka pa ci tá sá nak a fe le, az új-zé lan di a ké nak pe dig az egy-
he te de). 

z Ír or szág nagy lel ke se dés sel és ko moly be fek te té sek kel ké -
szült a tejk vó ta-rend szer 2015. évi meg szün te té sé re, cé lul ki -
tûz ve né hány éven be lül a ter me lés mint egy 50 szá za lé kos nö -
ve lé sét ar ra szá mít va, hogy az eb bôl szár ma zó jö ve del met
ugyan ilyen arány ban si ke rül nö vel nie. Mind járt a kvó ta be szün -
te tés utá ni el sô ter me lé si sze zon ban mint egy 25 szá za lék kal
több te jet bo csá tott ki az egy év vel ko ráb bi nál. Amint utó lag ki -
de rült, ezt a ter vü ket az eu ró pai tej vál ság ke resz tül húz ta, de
azon is el le het gon dol koz ni, hogy ez a szá mí tás nem volt-e a
tej vál ság egyik ki vál tó oka, il let ve nem já rult-e hoz zá an nak el -
mély ülé sé hez. A vál ság ból va ló ki lá ba lás nem lesz könnyû, és
nem fog egy ha mar be kö vet kez ni. Az azon ban biz tos, hogy az ír
me zô gaz da ság jö vô je nem kép zel he tô el tej hasz nú szar vas mar -
ha tar tás nél kül.

z Vé gül meg je gyez zük (ne hogy va la ki azt higgye, hogy ír föl -
dön csak te jet le het in ni), hogy Íro szág nem csak a tej ter me -
lé sé rôl, sajt gyár tá sá ról hí res, ha nem ar ról is, hogy a skót
whisky a Scotch (ejtsd: szkacs) után a má so dik leg na gyobb
whisky-gyár tó, Irish (ej té se: áj ris) meg ne ve zés sel. A két or -
szág ma is vi tat ko zik, hogy a kel ta ere de tû ga bo na pá lin ka
skót vagy ír ere de tû-e. A whisky el sô írá sos em lí té se
1494-ben Skó cia ki rá lyi kincs tá ri lajst ro má ban sze re pel.
Az írek pe dig ar ra büsz kék, hogy az el sô, a vi lág leg ré geb bi
fô zé si en ged élyét I. Ja kab an gol ki rály ad ta ki 1608-ban
Sir Tho mas Phil lips föl de súr nak. 

2 DR. TÓTH END RE ÉS KIM MEL IST VÁN

Ki e gé szí tô le gel te tés re ad le he tô sé get a má sod ve tés
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z élel mi szer elô ál lí tói és a ke res ke -
dôk – va la mint mar ke tin ge se ik –
egy ré sze rend kí vül le le mé nye -

sen igyek szik to vább ra is meg ta lál ni an -
nak a mód ját, hogy a fo gyasz tó nak mi nél
több pén zért mi nél ke ve sebb / ol csóbb /
rosszabb mi nô sé gû árut ad jon el. Ezt
több mód szer rel is meg tud ják va ló sí ta ni,
ame lyek kö zül ki emel ked nek az aláb bi -
ak ban fel so rol tak. A ma gyar fo gyasz tó
rend kí vül ár-ér zé keny, az alap ve tô élel mi -
sze rek kö zül el sô sor ban ár sze rint vá -
laszt ja ki a ne ki meg fe le lôt. Ami kor a pol -
con egy más mel lé fel so ra koz ta tott ter -
mé ke ket né zi, a leg ol csób bért nyúl… 

z A tej alap ve tô élel mi sze rünk, amely nek
meg ha tá ro zá sát uni ós jog sza bály tar tal -
maz za, szi go rú an kor lá toz va, hogy mi lyen
ke ze lés nek vet he tik alá, il let ve hogy mi -
lyen anya gok ad ha tók / nem ad ha tók

Hogyan vezetik félre a fogyasztót?

hoz zá. Min de zek alap ján a TEJ fe li ra tú
ter mé kek cso ma go lá sa ki zá ró lag te jet
tar tal maz hat, pasz tô rö zött, na gyon ma -
gas hô mér sék le ten hô ke zelt, ste ri li zált
for má ban, bár mi lyen élel mi szer-ada lé ka -
nyag hoz zá adá sa nél kül. Ezen ter mé kek
szin te csak az al kal ma zott tech no ló gi ai
el já rás ban kü lön böz nek egy más tól. 

z Mel let tük / kö zöt tük ta lál ha tók a pol -
con a REG GE LI ITA LOK. Ezek a ter mé kek
per me á tum ból (amit tej ult ra szû ré se so -
rán nyer nek), tej ipa ri mel lék ter mék bôl
ké szül nek, meg ha tá ro zott ada lé ka nya -
gok hoz zá adá sá val és va la mi lyen tar tó sí -
tá si el já rás al kal ma zá sá val. Ugyan tar tal -
maz nak tej bôl szár ma zó össze te vôt,
ugyan ak kor bel tar tal mi ér té ke ik nem ha -
son lít ha tók össze a te jé vel, és meg ne ve -
zé sük ben sem tar tal maz hat ják a TEJ
szót. Ha son ló a kü lönb ség a TEJ FÖL és a

FRISS FÖL/FARM FÖL stb. kö zött, ahol a
tej össze te vôt vagy an nak egy ré szét he -
lyet te sí tik va la mi lyen nö vé nyi zsír ral. 

z Ha más ter mék cso por tot is meg né -
zünk, ak kor ér de mes a da rált hús sal fog -
lal koz ni. A DA RÁLT HÚS-ban fel hasz nál -
ha tó ada lé ka nya gok kö re igen szûk: a
hús mel lé ki zá ró lag kony ha sót le het al -
kal maz ni. Ugyan ak kor a hû tô pul tok ban
ta lá lunk ELÔ KÉ SZÍ TETT HÚS-t – ami ki -
né zet re meg té vesz té sig ha son lít a da rált
hús ra, – csak ép pen hús tar tal ma ala cso -
nyabb, és szá mos olyan ada lé ka nya got,
akár íz fo ko zót tar tal maz, amely az elôb bi
ter mék ben nem me gen ge dett. Min den
em lí tett ter mék cso port ra igaz, hogy a
„he lyet te sí tô” ter mék jó val ol csóbb.

z A gon dot ter mé sze te sen nem az ol -
csóbb ter mé kek je len lé te okoz za, hi szen
azok nak van lét jo go sult sá ga a pi a con,
mint azt a for gal ma zá si ada tok is bi zo -
nyít ják. A prob lé mát az je len ti, ami kor az
elô ál lí tó és a ke res ke dô úgy pró bál ja ér -
té ke sí te ni a ter mé ket, hogy az al kal mas
a fo gyasz tó fél re ve ze té sé re, meg té vesz -
té sé re. Er re kü lö nö sen al kal mas, ami kor
a fel so rolt ter mék pá ro kat egy más mel -
lett, de akár egy más sal ke ver ve he lye zik
el a pol co kon, így a fo gyasz tó nak eset leg
fel sem tû nik, hogy nem a vá sá rol ni kí -
vánt ter mé ket tet te a ko sa rá ba. 

z Egy má sik ka te gó ri á ja a fél re ve ze tés -
nek, ami kor a ter mék nek – a fo gyasz tó
tá jé ko zat lan sá gá ra ala poz va – olyan tu -
laj don sá got tu laj do ní ta nak, amellyel az
nem ren del ke zik. Bár eze ket is ren de le -
tek sza bá lyoz zák, még is szá mos pél dát
ta lá lunk er re is.

z Az élel mi szer-elô ál lí tók ter mé sze te sen
fi gye lem mel kí sé rik a kü lön bö zô fo gyasz -
tói tren de ket, vagy az ép pen ref lek tor -
fény be ke rült di é tá kat, de még a na -
gyobb fi gyel met ka pó al ler gi á kat, in to le -
ran ci á kat is. Fel is mer ték, hogy a fo gyasz -
tók egy re in kább fi gye lik az ezek re vo nat -
ko zó je lö lé se ket, és konk rét jog sza bá lyi
kor lá to zás hi á nyá ban úgy gon dol ták,
hogy a ter mé kek je lö lé sén ki eme lik az
adott tu laj don sá got. Így ke rül het nek a
pol cok ra pél dá ul olyan gyü mölcs pü rék,
ame lyek büsz kén hir de tik, hogy GLU TÉN-
és LAK TÓZ MEN TES-ek. Mind két anyag ra
el mond ha tó, hogy a gyü mölcs ben, így az

A TEJ fe li ra tú ter mé kek cso ma go lá sa ki zá ró lag te jet tar tal maz hat

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a fo gyasz tók tá jé koz ta tá -
sá ról szó ló 1169/2011/EK ren de le te je len tô sen hoz zá já rul 
ah hoz, hogy a fo gyasz tók meg fe le lô in for má ci ók bir to ká ban
hoz zák meg vá sár lá si dön té se i ket. Emel lett még két jog sza bály
se gí ti a fo gyasz tó kat ab ban, hogy a gyár tók, for gal ma zók 
ne té veszt hes sék meg ôket: az élel mi sze re ken fel tün tet he tô 
ál lí tá so kat sza bá lyoz za az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
1924/2008/EK ren de le te, va la mint a tisz tes ség te len ke res-
 ke del mi gya kor la tok ti lal má ról ren del ke zik a 2008. évi 
XLVII. tör vény. A fel so rolt jog sza bá lyok a fô irány von ala kat
je lö lik ki, ezek még ki e gé szül nek to váb bi ren de le tek kel, 
irány el vek kel, út mu ta tók kal, ame lyek mind ugyan azt a célt
szol gál ják: a fo gyasz tók tisz tes sé ges tá jé koz ta tá sát.

A
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ab ból ké szült gyü mölcs pü ré ben sem for -
dul elô ter mé sze tes for má ban. Azál tal,
hogy egy elô ál lí tó fel tün te ti a ter mé kén
ezen anya gok hi á nyát, azt su gall ja a fo -
gyasz tó nak, hogy a töb bi ha son ló ter -
mék ben, te hát más gyü mölcs pü ré ben vi -
szont van glu tén vagy tej cu kor – és ezál -
tal már is meg té vesz ti, fél re ve ze ti a fo -
gyasz tót. 

z Ha son ló an meg té vesz tô je lö lés ta lál ha -
tó egyes gyü mölcs le ve ken is, ami kor azt
ál lít ják, hogy a ter mék tar tó sí tó szert és
hoz zá a dott cuk rot nem tar tal maz. Uni ós
irány elv (ame lyet a Ma gyar Élel mi szer -
könyv 1-3-2001/112 szá mú kö te le zô
elô írá sa a gyü mölcs le vek rôl és egyes ha -
son ló, em be ri fo gyasz tás ra szánt ter mé -
kek rôl ül tet át) ha tá roz za meg, hogy a
GYÜ MÖLCS LÉ-nek ne ve zett ter mék mit
tar tal maz hat, ez pe dig ki zá ró lag a gyü -
mölcs. Azt ál lí ta ni te hát, hogy egy adott
gyü mölcs lé nem tar tal maz tar tó sí tó szert
vagy cuk rot, is mét oda ve zet, hogy a fo -
gyasz tó nak azt su gall ják, hogy a töb bi
gyü mölcs lé ben ezek meg ta lál ha tók. 

z Me gint el mond ha tó, hogy van he lyük a
pi a con olyan ter mé kek nek, ame lyek tar -
tal maz nak cuk rot vagy tar tó sí tó szert, és
ked ve zôbb áron is kap ha tók, eze ket az
in for má ci ó kat azon ban a ter mé kek meg -
ne ve zé sé ben is je lez ni kell, így az le het
pél dá ul, nek tár, gyü mölcs ital stb.

z Az élel mi szert elô ál lí tók és a ke res ke dôk
azt is tud ják, hogy a meg fe le lô már ka ne -
vek, szlo ge nek, hí vó sza vak al kal ma zá sá -
val be fo lyá sol ni tud ják a fo gyasz tók dön té -
sét. Elô sze re tet tel al kal maz zák is eze ket,
né ha jó té ko nyan el hall gat va a ter mék
más, ta lán ked ve zôt le nebb tu laj don sá -
ga it. Szá mos olyan ter mé ket ta lá lunk a
pi a con, ame lyek a „FIT”, „WELL NESS”,

„FIT NESS” meg ne ve zés sel ke rül nek for -
ga lom ra, ar ra buz dít va a fo gyasz tó kat,
hogy jó kö zér ze tük, fitt sé gük biz to sí tá sá -
hoz, el éré sé hez ezek re van szük sé gük.
A meg ne ve zés már ön ma gá ban is azt su -
gall ja, hogy a ter mék kor lát la nul fo gyaszt -
ha tó. Ugyan ak kor meg vizs gál va az össze -
té te lü ket azt lát hat juk, hogy – bár va ló ban
ala csony eset leg a zsír tar tal muk de – a
cu kor tar tal muk gyak ran ma gas. 

z Az em lí tett el ne ve zé se ket, ál lí tá so kat,
is mét csak uni ós ren de le tek sza bá lyoz -
zák. Ma ga a meg ne ve zés egyéb ként en -
ged élye zett, még pe dig két eset ben: egy -
részt, amennyi ben a ter mék ez zel a már -
ka név vel for ga lom ban volt 2005 elôtt,
ak kor vál toz ta tás nél kül hasz nál ha tó
2022. ja nu ár 19-éig. Más részt ak kor al -
kal maz ha tó az ilyen meg ne ve zés, ha ah -
hoz kap cso ló dik egy, az Eu ró pai Bi zott -
ság ál tal en ged élye zett ún. spe ci fi kus ál -
lí tás is, amely sze rint a ter mék va la mely
össze te vô jé rôl konk ré tan ál lít ha tó, hogy
a jó kö zér zet, fi zi kai ál la pot fenn tar tá sá -
hoz hoz zá já rul.

z Egy má sik ked velt hí vó szó az, amellyel
egy ter mék rôl azt ál lít ják, hogy „E-MEN -
TES”. Ezt leg alább is fenn tar tá sok kal ér -
de mes fo gad ni, mi vel az elô ál lí tók szá -
mos olyan trük köt is mer nek, ame lyek kel
ki tud ják ját sza ni a vo nat ko zó sza bá lyo -
zást. Ilyen pél dá ul, ami kor az E-men tes -
ként rek lá mo zott ter mék össze te vôi kö -
zött a mó do sí tott ke mé nyí tô (E 1404)
he lyett csak ke mé nyí tô sze re pel. A hely -
ze tet sú lyos bít ja, ha pél dá ul az adott ter -
mék hez össze te vô ként nem is le het ne
ke mé nyí tôt hoz zá ad ni. Ér de mes te hát
min dig ala po san meg vizs gál ni, hogy egy
E-men tes ter mék mi lyen össze te vô ket
tar tal maz.

z Vé gül egy pél da ar ra, ami kor a fél re ve -
ze tés, egy „pon gyo la” fo gal ma zás kö vet -
kez mé nye: jog hur tok, te ák, de még ször -
pök is ta lál ha tók a for ga lom ban, ame -
lyek „TER MÉ SZE TES” vagy „VA LÓ DI” gyü -
mölcs bôl ké szül tek. Azon nal fel me rül a
kér dés: van más is? Mes ter sé ges gyü -
mölcs? Mû gyü mölcs? Az elô ál lí tó szán -
dé ka nyil ván az volt, hogy hang sú lyoz za:
a ter mé ké ben nem csak az adott gyü -
mölcs(-ök) ki vo na ta, le ve stb. ta lál ha tók,
ha nem ma guk a gyü mölcs da ra bok is.
Ugyan ak kor ter mé sze te sen min den
olyan ter mék nek, ame lyen gyü mölcs ként
je lö lik, va ló ban ma gát a gyü möl csöt tar -
tal maz nia kell, vagy da ra bos, vagy pü ré -
sí tett, vagy akár lé ál la po tá ban.

z A fen ti hi bák, prob lé mák el ke rü lé se az
aláb bi ak be tar tá sá val meg va ló sít ha tó:
• a fo gyasz tók élel mi sze rek kel kap cso -

la tos tá jé koz ta tá sá ról szó ló
1169/2011/EU ren de let 7. cik ke; 

• a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség -
te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal -
má ról szó ló 2008. évi XLVII. tör vény
6. § (2) a) pont ja;

• az élel mi sze rek kel kap cso la tos, 
táp anyag-össze té tel re és egész ség re
vo nat ko zó ál lí tá sok ról szó ló
1924/2008/EK ren de let;

• az élel mi szer-ada lé ka nya gok ról szó ló
1333/2008/EK ren de let

és az ezek hez tar to zó kü lön bö zô vég re-
haj tá si ren de le tek, út mu ta tók, ame lye -
ket a fo gyasz tó meg ta lál hat a
www.elem iszer lanc.kor many.hu ol da lon,
vagy a NÉ BIH Jog sza bály gyûj te mény ben. 

2 DÖ MÖL KI MA RI AN NA
mi nô ség po li ti kai szak re fe rens

Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um, 
Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály

A darált húsban fel hasz nál ha tó ada lé ka nya gok kö re igen szûk

Min den olyan ter mék nek, 
ame lyen gyü mölcs ként je lö lik, 
va ló ban ma gát a gyü möl csöt 
tar tal maz nia kell
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tej bi o ló gi ai funk ci ó ja, hogy táp -
anya go kat és im mu no ló gi ai vé -
dett sé get szol gál tas son az új szü -

lött nek. A leg több ál lat faj ese té ben a tej az
egyet len he te ken, il let ve hó na po kon át fo -
gyasz tott táp lá lék. Ezért tar tal maz nia kell a
nö ve ke dés hez és fej lô dés hez szük ség
összes táp anya got (ami no sa vak, vi ta mi nok,
ás vá nyi anya gok, ener gia) (1. táb lá zat). 

1. Táb lá zat: A tej ké mi ai össze té te le

Össze te vôk Mennyi ség (%)
Zsír 3,7
Fe hér je 3,3

Fe hér je (ka ze in) 2,7
Fe hér je (sa vó) 0,6

Nem-fe hér je nit ro gén 0,2
Tej cu kor 4,7
Ás vá nyi anya gok 0,8
Víz 87,5

z A tej és ter mé kei te hát szá mos fon tos
táp anya got tar tal maz nak. A tej egy gyors
és egy sze rû mód ja a táp anya gok szer ve -
zet be jut ta tá sá nak – re la tí ve ke vés ka ló ria
be vi te lé vel.

z A tej leg na gyobb ré szét a víz, ke ve sebb
ré szét (12,5%) a szá raz anyag te szi ki.
A szá raz anya got a tej zsír, a fe hér jék, a tej -
cu kor, az ás vá nyi anya gok és a vi ta mi nok
al kot ják. A tej egyes al ko tó i nak mennyi sé -
ge szé les hat árok kö zött vál toz hat.

z A tej, a saj tok, a jog hur tok vál to zó men-
ny iség ben tar tal maz zák az aláb bi jó té kony
táp anya go kat:
• kal ci um, a fo gak és a cson tok 

egész sé gé ért,
• fosz for, az ener gia-ki bo csá tá sért,
• mag né zi um, az iz mok egész sé ges 

mû kö dé sé ért,
• fe hér jék, a nö ve ke dé sért és a sa ját 

fe hér jék ja ví tá sá ért,
• B12 vi ta min, a sej tek egész sé gé ért, 
• cink, az im mun rend szer jó mû kö dé sé ért,
• jód, a nö ve ke dé sért és az anyag cse re

fo lya ma tok sza bá lyo zá sá ért,
• A vi ta min, a jó lá tá sért és az im mun -

rend szer jó mû kö dé sé ért,
• B2 vi ta min (Ri bof la vin), az egész sé ges

bô rért,
• fol sav, fo lá tok, az egész sé ges sej te kért,
• C-vi ta min, az egész sé ges kö tô szö ve te kért.

A tej minôsége és a 
pasztôrözés szerepe

A z Na pi egy csé sze tej el fo gyasz tá sá val hoz -
zá já rul ha tunk a táp anya gok na pi aján lott
be vi te lé nek je len tôs há nya dá hoz. Na gyon
aján lott te hát a tej és tej ter mé kek rend sze -
res fo gyasz tá sa az egész sé ges és ki e gyen -
sú lyo zott táp lál ko zás szem pont já ból.

z Az em be ri ség élel me zé sé ben a tej ter -
me lés fon tos mennyi sé gi és mi nô sé gi fak -
tor; a tej ter me lés ré sze se dé se az élel mi -
szer ter me lés ben kb. 25%. Ál ta lá ban a tej
fo gal mán a te hén te jet ért jük. Más em lô -
sök te jét az ere de tét je lö lô szó kap cso lat -
tal fe jez zük ki (pl. bi valy tej, kecs ke tej).

A TEJ ÖSSZE TÉ TE LE

z A tej kol lo id ké mi ai szem pont ból egy bo -
nyo lult po li disz perz rend szer, amely szer -
ves és szer vet len össze te vôk bôl áll. Rész -
ben vi zes ol dat (ás vá nyi sók, tej cu kor),
rész ben kol lo id ol dat (fe hér jék), rész ben
pe dig emul zió (zsír).

z A tej „zsír a víz ben” emul zió; a vaj „víz a
zsír ban” emul zió. A kol lo id ol da tok ban a
kis mé re tû, elekt ro mos töl té sû ré szecs kék
disz per gá ló dá sa, il let ve a víz mo le ku lák hoz
va ló af fi ni tá sa jel lem zô. A tej ben a sa vó -
fe hér jék a kol lo id ol dat ban, a ka ze in fe -
hér jék pe dig a kol lo id szusz pen zi ó ban
ta lál ha tó ak.

z A tej ké mi ai össze té te lét (1. táb lá zat)
több té nye zô be fo lyá sol ja:
• az ál lat faj ta (és az egye di tu laj don sá gok);
• a ta kar má nyo zás és an nak össze té te le;
• az év sza kok (az idô já rá si vi szo nyok);
• a lak tá ci ós idô szak.

A TEJ VÍZ TAR TAL MA 

z A tej bi zo nyos al ko tó ré sze i nek (lak tóz,
víz ben ol dó dó vi ta mi nok, ás vá nyi anya -
gok, sók) ol dó sze re a víz. A víz to váb bá
dizs per zi ós kö ze ge a víz ben nem old ha tó
anya gok nak (tej zsír, fe hér jék, en zi mek,
kol lo i dá lis ál la po tú ás vá nyi anya gok).
A víz kb. 83-90%-ban ta lál ha tó a tej ben.
A nagy víz tar ta lom mi att a tej igen rom lé -
kony. Az el tart ha tó sá got a sza bad és a
kö tött víz ará nya is be fo lyá sol ja. 
Amennyi ben a tej bôl el pá ro log tat ják a
vi zet, a tej szá raz anyag tar tal mát kap juk.

A TEJ ZSÍR

z A te hén tej ese té ben a zsír tar ta lom tág
hat árok kö zött (2,8-6,5%) mo zog hat.
A tej zsír tar tal má nak je len tôs ré szét
(>99%) a zsír sa vak gli ce rin nel kép zett
ész te rei, a trig li ce ri dek al kot ják (ki sebb
arány ban mo no- és dig li ce ri dek is ta lál ha -
tók). A tej ben ta lál ha tók még más li pi dek
(zsí rok) is, pél dá ul: fosz fo li pi dek, gli ko li pi -
dek, li pop ro te i nek, sze ri nek, ka ro ti no i dok,
to váb bá zsí rold ha tó vi ta mi nok, sza bad
ami no sa vak, aro ma a nya gok.

z A tej bôl ter mé sze tes fö lö zés sel a tej fölt
kap juk, mes ter sé ges el já rás sal (cent ri fu gá -
lás) pe dig a tej színt. A vissza ma ra dó rész a
fö lö zött tej vagy so vány tej. A tel je sen zsír -
men tes tej el ne ve zé se: tej plaz ma.

z A tej zsír a plaz má ban na gyon fi nom el -
osz lás ban, zsír go lyócs kák for má já ban,
emul zi ó ban ta lál ha tó. A zsír go lyók bel se jé -
ben ta lál ha tó a gli ce ri dek bôl ál ló zsír csep -
pecs ke, amit fosz fo li pid (le ci tin) ré teg vesz
kö rül, kí vül rôl pe dig az egé szet egy fe hér je
vé dô bu rok von ja be, amely ki fe le ne ga tív
töl té sû, így a zsír go lyócs kák az édes tej ben
(pH = 6,7) ta szít ják egy mást. Köp ülés kor
a vé dô bu rok fel sza kad, a fo lyé kony zsír
sza bad dá vá lik és össze ta pad.

z A tej zsírt kb. 200 fé le zsír sav al kot ja, en -
nek kb. 90%-a nem il ló te lí tett- és te lí tet len
zsír sa vak, il let ve kb. 10%-a il lé kony te lí tett-
és te lí tet len zsír sa vak. A nem il lé ko nyak:
pal mi tin sav (C16:0), szte a rin sav (C18:0),
mi risz tin sav (C14:0), olaj sav (C18:1). Az il -
ló ak, ame lyek a tej zsír jel leg ze tes aro má ját
ad ják: vaj sav (C4:0), kap ron sav (C6:0),
kap ril sav (C8:0), kap ron sav (C10:0).

z A tej zsír tar tal maz za az összes élet ta ni -
lag szük sé ges fon tos zsír sa va kat, pl. az
esszen ci á lis zsír sa va kat (li nol sav, li no lén -
sav) is. Az anya tej után a te hén tej össze -
té te le áll a leg kö ze lebb a táp lál ko zás-élet -
ta ni lag ide á lis nak te kin tett össze té tel hez. 
A tej zsír je len tôs ener gi a for rás is, 1 g tej -
zsír 38 kJ ener gi át biz to sít. A tej zsír mi nô -
sé gét és mennyi sé gét a faj ta, a lak tá ció
és a ta kar má nyo zás is be fo lyá sol ja.

z A fosz fo li pi de ket fô leg a le ci tin, a ke fa lin
és a szfin go mi e lin al kot ja. A ben nük ta lál ha -
tó te lí tet len zsír sa vak oxi dá ci ó ra ér zé ke nyek,
ami a vaj gyár tás so rán okoz hat íz hi bát.

z A szte ri nek kö zül em lí tést ér de mel a ko -
lesz te rin, il let ve a D2 és D3 vi ta min pro vi -
ta min jai. 



www.tejgazdasagiszemle.hu 21

z A gli ko li pi dek kö zül ér de mes meg em lí te ni
a ka ro ti no i do kat, ame lyek zsír ban ol dó dó
pig men ta nya gok, a tej zsír fon tos al ko tói, és
a tej, a vaj sár gás szí né ért fe le lô sek.
A tej zsír je len tôs vi ta min for rás: A-, D-, E-
és K-vi ta mi no kat is tar tal maz.

A TEJ FE HÉR JÉI

z A fe hér jék mennyi sé ge a te hén tej ben
2,8-4,5% kö zött vál toz hat. A tej nit ro gén -
tar tal mú ve gyü le te i nek 95%-át a fe hér jék
te szik ki (5% ami no sa vak és egyéb N-tar -
tal mú ve gyü le tek).

z A te hén tej tar tal maz za a hu mán egész -
ség szem pont já ból szük sé ges összes
esszen ci á lis ami no sa vat. Egy fel nôtt
esszen ci á lis ami no sav szük ség le te (ki vé ve
a fe ni la la nint és a me ti o nint) na pi 0,5 L
tej el fo gyasz tá sá val fe dez he tô.

z A tej fe hér jéi 2 fô cso port ra oszt ha tók:
ka ze i nek és sa vó fe hér jék. Kis menny iség -
ben egyéb fe hér jék is ta lál ha tók (pl. a
zsír go lyócs kák memb rán fe hér jéi és en zi -
mek). A ké rô dzôk te jé ben (te hén, juh,
kecs ke) a ka ze i nek van nak túl súly ban
(ka ze in te jek). Más há zi ál la tok és az em -
ber ese té ben az al bu mi nok mennyi sé ge
na gyobb (al bu min te jek). 
A ka ze i nek (fosz for tar tal mú fe hér jék)
csak a tej ben for dul nak elô, kal ci um hoz
kap cso lód va. 
A ka ze in négy fe hér jé bôl áll: α1-, α2-, β-
és κ-ka ze in. A ka ze i nek ol tó en zim ha tá sá -
ra ki csa pód nak. Ugyan csak ki csa pód nak
al ko hol ha tá sá ra is, ha a tej pH-ja <6,3.
Ezért hasz nál ha tó az al ko ho los pró ba a tej
fris ses sé gé nek vizs gá la tá ra.

z A sa vó fe hér jék a tej (ol tós vagy sa va -
nyú) al va dá sa kor az ol dat ban, a sa vó ban
ma rad nak. Al bu min és glo bu lin frak ci ók ra
bont ha tók. Tôgy gyul la dás ese tén az al bu -
mi nok és glo bu li nok mennyi sé ge je len tô -
sen meg emel ke dik, kó ro san meg sza po ro -
dik. Ezek hô ke ze lés so rán rá ég het nek a
hô köz lé si fe lü le tek re, csök kent ve a pasz -
tô rö zés ha té kony sá gát.
A lak to fer rin vas kö tô tu laj don sá gú gli kop -
ro te in, va sat (Fe3+) von el a mik ro or ga -
niz mu sok tól, ezért bak te ri osz ta ti kus ha tá -
sú (fô leg Gram-ne ga tív bak té ri u mok ra).
A transz fer rin is vas kö tô tu laj don sá gú gli -
kop ro te in, a vérp laz má ból jut a tej be
(plaz ma fe hér je).

z A tej en zi mei: spe ci á lis fe hér jék, bi o ké -
mi ai fo lya ma to kat ka ta li zál nak az élô szer -
ve zet ben. A tej ben lé vô en zi mek egy ré sze

szö ve ti ere de tû (a tej kép zô dé se so rán je -
len van; ezek az un. ori gi ná lis vagy ere -
de ti en zi mek). Má sik ré szük a tej be ke rült
bél bak té ri u mok ál tal ke let ke zik (ezek az
ún. bak te ri á lis ere de tû en zi mek). Az egyes
en zi mek ak ti vi tá sá nak ki mu ta tá sá val a tej
hô ke ze lé si áll apo tá ról, a tôgy egész ség ügyi
áll apo tá ról és a tej kü lön fé le mi nô sé gi hi -
bá i ról kap ha tunk in for má ci ót.

z A li pá zok a tej zsír ban lé vô gli ce ri de ket
zsír sa vak ra és gli ce rin re hid ro li zál ja. A ke -
let ke zô kis szé na tom szá mú zsír sa vak (vaj -
sav, kap ron sav) kel le met len íz hi bá kat
okoz nak. Friss tej ben a li páz majd nem
inak tív. 70 °C fel ett és ala csony pH-n
inak ti vá ló dik. A bak te ri á lis ere de tû li páz
hô tû rô és ala csony pH-n is akt ív, ezt fô leg
a Pse u do mo nas fa jok ter me lik.

z A fosz fa tá zok a fosz for sa vész te rek hid -
ro lí zi sét ka ta li zál ják. A fosz fa táz hô ér zé -
keny (72 °C-on 15 mp alatt inak ti vá-
ló dik), ezért a tej pasz tô rö zé sé nek el le -
nôr zé sé re hasz nál ha tó. A bak té ri u mos
ere de tû fosz fa tá zok hô vel szem ben el len -
ál ló ak; a lú gos fosz fa tázt fô leg Pe ni cil li um

fa jok, a sa vas fosz fa tá zo kat fô leg a
Staphy lo coc cus, Ach ro mo bac ter és Pe ni-

cil li um fa jok ter me lik.

z Az ami láz a ke mé nyí tô cu kor rá ala kí tá -
sát hid ro li zál ja. Hô re ér zé keny (56 °C, 30
perc). Ál lás köz ben csök ken az ak ti vi tá sa,
ezért hasz nál ha tó a tej fris ses sé gé nek ki -
mu ta tá sá ra. Bak té ri u mos ami lázt fô ként
spó rás bak té ri u mok, pl. Ba cil lus fa jok és
élesz tô gom bák ter mel nek.

z A pro te á zok fe hér je bon tó en zi mek, csak
hosszabb me leg (37-42 °C) tá ro lás után
mu tat ha tók ki. Pasz tô rö zés kor rész ben
inak ti vá lód nak. A tej sav bak té ri u mok olyan
pro te o li ti kus en zi me ket ter mel nek, me -
lyek a sajt gyár tás ban igen hasz no sak
(Clost ri di um, Ach ro mo bac ter fa jok), de a
pasz tô rö zött tej rom lá sá ért is fe le lô sek.

z A xan tin-oxi dáz a me ti lén ké ket for mal -
de hid je len lé té ben el szín te le ní ti (Schär -
din ger re ak ció). A te hén tej ben nagy men-
ny iség ben, míg az anya tej ben csak nyo -
mok ban ta lál ha tó, ezért a két tej gyors el -
kü lö ní té sé re hasz nál ha tó.

z A ka ta láz a hid ro gén-pe ro xi dot víz re és
sza bad oxi gén re bont ja. Ak ti vi tá sá nak nö -
ve ke dé se a masz ti ti szes tej ben ta pasz tal -
ha tó (a tej be ke rü lô fe hér vér sej tek nagy
ka ta láz tar tal ma mi att), ezért a tôgy gyul la -
dá sos tej in di ká to ra ként hasz nál ha tó.

A TEJ CU KOR 

z A tej cu kor vagy lak tóz egy di sza cha rid, glü -
kóz és ga lak tóz mo le ku lák ból áll. Ke vés bé
édes és víz ben las san ol dó dik. A gyógy szer -
ipar ban és táp szer gyár tás ban hasz nál ják.
Az em be ri szer ve zet ben a lak táz en zim bont -
ja, en nek hi á nya tej cu kor-ér zé keny sé get
okoz. A te hén tej tej cu kor tar tal ma 4,7-4,8%,
mennyi sé ge arány lag ál lan dó a kü lön bö zô
faj ták ese té ben is. Tôgy gyul la dás ese tén
csök ken a tej lak tóz tar tal ma. A kris tá lyos lak -
tóz 170-180 °C-on ka ra mel li zá ló dik. Vi zes
ol dat ban 80 °C-on meg in dul a ka ra mel li zá -
ci ó ja, ez ad ja a fôtt tej jel leg ze tes fôtt ízét.
A tej sav bak té ri u mok en zi me i nek ha tá sá ra
tej sav vá ala kul, a tej sav sói, a lak tá tok kü -
lön bö zô bak té ri u mok ha tá sá ra pro pi on sav vá
és ecet sav vá, il let ve tej sav vá és vaj sav vá
bom la nak. Ezek a fo lya ma tok a sa va nyú tej -
ké szít mé nyek gyár tá sá nál hasz no sít ha tók,
meg fe le lô szín te nyé sze tek hoz zá adá sá val. 

ÁS VÁ NYI ANYA GOK

z A kü lön fé le mak ro- és mik ro e le mek
szer ves, il let ve szer vet len sók for má já ban
ta lál ha tók meg a tej ben (2-3. táb lá zat).

2. Táb lá zat: A tej át la gos ás vá nyi a nyag-

tar tal ma

Ás vá nyi anya gok Mennyi ség (g/L)
Fosz fát 2,1
Cit rát 2,0
Ká li um 1,4
Kal ci um 1,2
Klo rid 1,0
Nát ri um 0,5
Mag né zi um 0,1

3. Táb lá zat: A tej át la gos mik ro e lem-

tar tal ma

Mik ro e le mek Mennyi ség (ºg/L)
Cink 4000
Vas 400
Flu or 200
Réz 100
Jód 40
Man gán 30
Sze lén 10

VI TA MI NOK 
(ÉS PRO VI TA MI NOK)

z A tej tar tal maz za az em ber szá má ra szük sé -
ges összes vi ta mint, el len ben nem te kint he tô
tel jes ér té kû vi ta min for rás nak, mert egyes vi -
ta mi nok mennyi sé ge nem fe de zi a szük ség le -
te ket (pl. C-vi ta min), va la mint a hô ke ze lés
so rán ezek ká ro sod hat nak, ma gas hô fo kon,
il let ve fény ha tá sá ra el bo mol hat nak. Â
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A TEJ FI ZI KAI ÉS ÉR ZÉK SZER VI
TU LAJ DON SÁ GAI

z A tej szí ne fe hér vagy sár gás fe hér. Fe hér
szí nét a kol lo id ol dat ban lé vô fe hér jék és
zsír go lyócs kák ad ják. A sár gás szín fô leg a
ka ro tin tól szár ma zik. A vi ze zett tej ké kes -
fe hér ár nya la tú. 

z A tej csak nem szag ta lan, ha hi gi é ni ku -
san fej ték, és gyor san le hû töt ték. A tôgy-
me leg tej gya ko ri jel leg ze tes sza ga az is -
tál ló le ve gô jé tôl, az eset le ge sen tej be ju -
tott szennye zô dé sek tôl ered, mi vel a tej -
zsír az il ló anya go kat erô sen ad szor be ál ja.
A tej eny hén édes kés, telt, ide gen íz tôl
men tes. A tej cu kor tól édes, a li pi dek tôl
telt ízû. A fö lö zött tej pe dig „üres” ízû.
A ho mo ge ni zá lás, a zsír go lyócs kák mé re -
té nek csök ke né se és szá muk nö ve ke dé se
fo koz za a telt ízt, mi vel az íz le lô bim bók kal
több zsír go lyócs ka érint ke zik.

z A tej ízét és szí nét a ta kar má nyo zás erô -
sen be fo lyá sol ja. Az ízét ezen kí vül a lak -
tá ció, a szennye zett ség és a te hén egész -
sé gi ál la po ta is be fo lyá sol ja.

PASZ TÔ RÖ ZÉS 
VAGY PASZ TÖ RI ZÁ LÁS

z A pasz tô rö zés vagy pasz tö ri zá lás a fo lya -
dé kok 60-90 °C kö zöt ti hir te len, rö vid ide -
jû fel me le gí té se és azt kö ve tô gyors le hû -
té se, a ben nük lé vô kó ro ko zó bak té ri u mok
tel jes el pusz tí tá sa, il let ve az egyéb mik ro -
or ga niz mu sok szá má nak mi nél na gyobb
mér té kû, lo ga rit mi kus csök ken té se cél já -
ból. Az el já rás Lo u is Pas te ur (és Cla u de
Ber nard) fran cia ve gyész ne vé hez fû zô dik,
aki fel is mer te és be bi zo nyí tot ta, hogy a
mik ro or ga niz mu sok er je dést és be teg sé ge -
ket idéz het nek elô, to váb bá, hogy az élel -
mi szer a le ve gô ben le vô or ga niz mu sok ha -
tá sá ra in dul bom lás nak. Ezt a mód szert fô -
leg bor, ecet és sör el tart ha tó sá gá ra al kal -
maz ta, el ôször 1862-ben (áp ri lis 20-án).

z Ez zel egy idô ben, né hány hó nap pal ko -
ráb ban ugyan csak si ke res kí sér le te ket
foly ta tott Preysz Mó ric ve gyész, aki a ku -
ta tá si ered mé nye it 1862. ok tó ber 16-án
mu tat ta be a He gyal jai Bor mí ve lôk Egye -
sü le te köz gyû lé sén „A to ka ji bor utó er je -
dé sé nek meg gát lá sá ról” cím mel.

z A pasz tô rö zés te hát 100 °C alat ti hô ke -
ze lés ab ból a cél ból, hogy a tej ben a mik -
ro or ga niz mu sok szá ma olyan szint re
csök ken jen, amely már nem je lent egész -
ség ügyi koc ká za tot, és egyút tal a ter mék
el tart ha tó sá gi ide jét is meg hosszab bít ja.

z Az EU elô írá sa sze rint a tej hô ke ze lé se:
„a nyers tej és a tej ala pú ter mé kek elô ál lí -
tá sá ra szol gá ló üze mi tej ne ga tív fosz fa táz-
re ak ci ót ered mé nye zô he ví té se”. Tej ter mé -
kek gyár tá sá ra csak a leg alább 71,7 °C-on
15 sec-ig vagy ez zel egyen ér té kû hô ke ze -
lés sel ke zelt tej hasz nál ha tó fel.
A tej ipar ban a pasz tô rö zés kü lön bö zô for -
má it al kal maz zák. A hô ke ze lé si el já rá so -
kat a 4. táb lá zat mu tat ja be.

z A mi nél tö ké le te sebb csí ra pusz tu lás
mel lett ar ra is kell tö re ked ni, hogy a tej
ere de ti jel le ge és tu laj don sá gai ne vál toz -
za nak szá mot te vô mér ték ben. A hô ke ze -
lé si el já rás meg vá lasz tá sa a ké szí ten dô
ter mék fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.
A pasz tô rö zé sek nem okoz nak tel jes csí -
ra pusz tu lást; a szo ká sos el já rá sok ha tás -
fo ka 99,0-99,9% (a csí ra pusz tu lás mér -
té ke). Az UHT pasz tô rö zés és a ste ri le zés
„ke res ke del mi ste ri li tást” ered mé nyez
(~100% ha tás fok), az eset leg élet ben
ma radt mik ro bák nem tud nak a fo gyaszt -
ha tó sá gi idôn be lül olyan mér ték ben el -
sza po rod ni, hogy bár mi lyen el vál to zást
okoz za nak a tej ben.

z A hô ke ze lést el sô sor ban a hu mán-
egész ség ügyi szem pon tok (mik ro or ga niz -
mu sok pusz tu lá sa), il let ve elô írá sok in do -
kol ják, de ezen kí vül a biz ton sá go sabb
gyár tást és né mely eset ben a ter mék jel -
le gé nek, ér zék szer vi tu laj don sá ga i nak ki -
ala kí tá sát is cé loz za.

2 KOVÁCS ÁGNES
Állatorvostudományi Egyetem 

Élelmiszer-higiéniai Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.

4. Táb lá zat: A tej ipar ban al kal ma zott hô ke ze lé si el já rá sok

Hô ke ze lé si el já rás Hô mér sék let Hôn tar tá si idô Al kal ma zá si te rü let
(°C) (s)

Ter mi zá lás 65-71 15-40 Ke mény saj tok
Kí mé le tes/tar tós/las sú 

62-65 1200-1800 Egyes saj tok
pasz tô rö zés

Fo gyasz tói tej, ol tós 
Gyors pasz tô rö zés 72-76 15-40 al vasz tá sú ér lelt saj tok, 

sa vas al vasz tá sú tú ró

Pil la nat pasz tô rö zés 85-95 1-5
Tej, tej szín, sa va nyú 

ké szít mé nyek, desszer tek

Ma gas hô mér sék le tû
Sa vas al vasz tá sú ter mé kek: 

(HTST) pasz tô rö zés
80-98 5-180 tú ró, krém tú ró, íze sí tett  

éssa va nyí tott te jek, vaj
Tar tós-, fél tar tós tej, 

Ult ra pasz tô rö zés (UHT) 136-150 2-8 íze sí tett tej ter mé kek, 
tej szí nek: hab tej szín

Ste ri le zés 110-121 1200-2400 Sû rí tett tej, ká vé tej szín

– 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

Irodalomjegyzék
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z Vé le mé nyem: a Dr. Me ré nyi Im re úr ál tal
össze ál lí tott tej ter mék-bí rá la ti ja vas lat ról
El ôször is örö mö met és kö szö ne te met kell
ki fe jez nem a mel lé kelt össze ál lí tá sért. Olyan
nagy szak mai ta pasz ta lat tal és mö göt tes szak -
mai tu dás sal ren del ke zô em ber kap ta meg a
fel ké rést a tej ter mék-bí rá lat egy sé ge sí té sé re,
aki is me re te it az ügy szol gá la tá ba ál lí tot ta, és
ért he tô for má ba ön töt te. Meg fon to lás ra aján -
lom, hogy a bí rá la ti szem pon tok kö zül 
• az il lat ne hi á nyoz zon a saj tok nál sem;
• ne csak két ka te gó ria le gyen az egyes ér zék -

szer vi tu laj don sá gok meg íté lé se kor, ame -
lyek sze rint a ter mék meg fe le lô vagy hi bás
(az egyes ka te gó ri ák fô jel lem zôi ke rül je nek
rög zí tés re);

• a sajt szí né nek el bí rá lá sa kor kü lönb sé get
ten nék a ké reg szí ne és a sajt tész ta szí ne
(bel sô szín) kö zött;

• a gyúrt, he ví tett saj tok nál a szá las ság vizs -
gá la tát sem kel le ne mel lôz ni.

A tej ter mé kek bí rá la tá ban ha gyo má nyo san
a 20 pon tos rend szer vált is mert té, amely a
0,5 pont oda íté lé si le he tô ség gel va ló já ban
40 pon tos. A meg fe le lô sé gi pont ha tár ala -
cso nyabb szint jé vel egye tér tek. 
A sú lyo zó fak to rok sze re pét ér tem, de el kel -
le ne gon dol kod ni azon, nem le het ne-e más -
ként ér vény re jut tat ni az egyes tu laj don sá -
gok fon tos sá gát, ugyan is azok hasz ná la ta
kis sé ne héz kes, a bí rá lat gör dü lé keny sé gét
fé ke zi.
A tej ipar ban év ti ze dek óta 20 pon tos bí rá la ti
rend szert al kal maz nak. Más élel mi sze ri pa ri
ág aza tok az ár nyal tabb mi nô sé gi kü lönb sé -
ge ket nem fak to rok al kal ma zá sá val, ha nem
ma ga sabb pont szá mú (100 pon tos) pon to -
zás sal te szik ér zé kel he tôb bé. Ez utób bit ki -
pró bál ták a Sajt must rá kon. Meg kel le ne kér -
dez ni más olyan részt ve vôt is, aki mind két
rend szert is me ri és al kal maz ta már, hogy va -
jon mi lyen ta pasz ta la tot szer zett.

A III. Sajt must ra bí rá la tán részt vet tem, a bí rá -
la ti szem pon tok át gon dol tak vol tak. A bí rá lat
üte me sen folyt, és az ered mé nyek is tük röz ték
a ter mék mi nô sé gét.

2 MÁR KUS GYU LÁ NÉ

z Kö szö nöm a sajt bí rá lat tal kap cso lat ban
el kül dött anya got, és az zal kap cso lat ban a
kö vet ke zô ész re vé te le ket te szem.
A Dr. Me ré nyi Im re úr ál tal el ké szí tett anyag
alap ve tô en rend ben van, az a Ma gyar Élel mi -
szer könyv sze rin ti tej ter mék-be so ro lá son és a
klasszi kus 20 pon tos sú lyo zott bí rá la ti rend sze -
ren ala pul. (A saj tok nál a kor rek ció el van szá -
mol va.) A ki dol go zott rend szer jól hasz nál ha tó
a ter mé kek bí rá la tá hoz.
Hi vat koz va a szem élyes ta lál ko zá sunk al kal má -
val foly ta tott be szél ge té sünk re: a tej ter mé kek –
és ezek kö zött is a saj tok – bí rá la tá val kap cso -
la tos leg több prob lé mát a kis ter me lôk ál tal ké -
szí tett saj tok ese té ben lá tom. A ki dol go zott bí -
rá la ti rend szer itt is hasz nál ha tó len ne, csak az
a baj, hogy ezek nek a sajt ké szí tôk nek a zö me
olyan saj to kat ké szít, ame lyek hez nem tar to zik
pon to san elô írt ké mi ai és fi zi kai jel lem zô, va la -
mint pon tos ér zék szer vi le írás se, nincs stan -
dard, ami hez vi szo nyí ta ni le het ne. Enél kül ezek
a ter mé kek gya kor la ti lag el bí rál ha tat la nok.

2 BOG NÁR GÁ BOR

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.
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z A mo sás és tisz tí tás so rán meg kü lön böz te tünk:

• fi zi kai tisz ta sá got: a lát ha tó szennye zô dé sek el tá vo lí tá sa a
fe lü let rôl

• ké mi ai tisz ta sá got: azok a sza bad szem mel nem lát ha tó
ma rad vá nyok el tá vo lí tá sa, ame lyek íz ben és szag ban okoz -
hat nak prob lé mát a ter mék ben

• bak te ro ló gi ai tisz ta sá got: fer tôt le ní tés sel ér he tô el
• ste ril tisz ta sá got: az összes mik ro or ga niz mus el pusz tí tá sá val.

z Ko ráb ban a tej ipa ri be ren de zé sek fe lü le té nek tisz tí tá sa ké zi
erô vel tör tént ke fék és tisz tí tó sze rek se gít sé gé vel (né hány
üzem ben még nap ja ink ban is). Ez a mód szer idô i gé nyes, ke -
vés bé ha té kony és könnyen vissza fer tô zôd het a fe lü let a nem
meg fe le lô mo sás mi att.

z A ke ring te tett CIP (Cle an-In-Pla ce) rend sze rek azért let tek ki -
fej leszt ve, hogy ha té ko nyabb mo sás mel lett csök ken te ni le hes -
sen a szenny víz ter he lést. A CIP mo sás azt je len ti, hogy a be -
ren de zé sek, gyár tó von alak meg bon tá sa nél kül tör té nik a vi zes
öb lí tés és a vegy sze res mo sás a tar tá lyo kon, csö ve ken ke resz -
tül ke ring tet ve. A fo lya dék nagy se bes sé gû áram lá sa me cha -
ni kus ha tást fejt ki a le ra kó dá sok ra, el moz dít ja azo kat, a vegy -
sze rek pe dig fel old ják a cuk rot, fe hér jét, zsírt és ás vá nyi só kat.
Ez vo nat ko zik a csö vek re, szel epek re, hô cse ré lôk re, sze pa rá tor ra,

stb. A tar tá lyok ese té ben a jól meg vá lasz tott mo só fe jek kel ki -
e gé szít ve biz to sít ha tó a meg fe le lô in ten zi tá sú mo sás a bel sô
fe lü le te ken. Emel lett olyan szi go rú mo sá si el já rá so kat dol goz -
tak ki, ame lyek kel el le het ér ni a meg fe le lô tisz ta sá got. 

z A tej ipar ban al kal ma zott el já rá sok so rán a mo sá si
cik lu sok a kö vet ke zôk:

• Elô öb lí tés víz zel a la za szennye zô dé sek el tá vo lí tá sá ra.
• Vegy sze res mo sás (lú gos, sa vas).
• Öb lí tés tisz ta víz zel.
• Fer tôt le ní tés me leg víz zel, gôz zel vagy vegy szer rel. Ezt a lé pést

is egy öb lí tés kö vet, ha jó a víz mi nô sé ge.

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
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z A CIP rend sze rek kel sza bá lyo zott kö rül mé nyek kö zött vé gez -
he tôk a mo sá si cik lu sok. Be ál lít ha tók a mo sá si idôk, a vegy sze -
res mo sá sok hô mér sék le te, kon cent rá ci ó ja, a mo sás in ten zi tá -
sa a fe lü le ten (se bes sé ge). 

z A köz pon ti CIP rend szer ki a la kí tá sá nak szem pont jai:
• Mek ko ra hely áll ren del ke zés re? Eme le tes vagy kü lön ál ló

ki vi tel.
• Hány füg get len mo só kör szük sé ges? A „tisz ta öve zet” (pasz -

tô rö zött tej ke ze lés gé pei) és a „szennyes öve zet” (nyers tej
ke ze lés gé pei) be ren de zé se it ja va solt kü lön mo só kö rön mos -
ni. Meg kell vizs gál ni hány da rab „me leg” és „hi deg” mo san -
dó be ren de zés van. 

• A vegy sze res mo só fo lya dé kot egy szer hasz nál juk fel vagy
több ször? Több szö ri fel hasz ná lás sal csök kent he tô az ener gia
és vegy szer fel hasz ná lás.

• Mi lyen mó don fer tôt le ní tünk? Gôz zel, for ró víz zel vagy
vegy szer rel?

• Az utol só öb lí tô víz vissza gyûj tés re ke rül-e? Fel hasz nál ha tó
elô öb lí tés re, így csök kent he tô a víz fel hasz ná lás.

z A meg fe le lô en meg vá la szott mo sás sal és mo só rend szer rel
ha té ko nyab bá, gaz da sá go sab bá és biz ton sá go sab bá vá lik a
fel dol go zás, így jobb mi nô sé gû ter mé ke ket le het elô ál lí ta ni.

z Az AG RO ME TÁL ál tal gyár tott CIP mo só rend sze rek meg fe lel -
nek ezek nek a kö ve tel mé nyek nek. A kis üze mek tôl a nagy mé -
re tû fel do go zó üze me kig tu dunk biz to sí ta ni ké zi vagy au to ma ta
mû köd te té sû, elekt ro mos, for ró víz vagy gôz fû té sû, mo bil,
kü lön ál ló vagy eme les ki vi te lû be ren de zé se ket.

2 TOKODI MÁRTON

Nemzetek sajtversenye
a budai várban

Ne gye dik al ka lom mal ren dez te meg a nem ze tek
sajt ver se nyét a SZE GA Ca mem bert Kft. 

A ver se nyen 15 eu ró pai or szág kép vi sel tet te
ma gát ha zá ja leg jobb sajt já val.

z idén el ôször elô dön tôt ren dez tek an nak el dön té sé re,
hogy me lyik sajt le gyen az, amely a ma gyar szí ne ket
tes te sí ti meg. A szak mai zsû ri és a kö zön ség sza va za -

tai alap ján a ki lenc ne ve zô kö zül a Ra nol der sajt bi zo nyult
a leg jobb nak. A Ra nol dert a Sü meg tej nél Tóth Tamás és
felesége, Mária kézmûves tej fel dol go zó üze mé ben ké szí -
tet ték, ahol a sa ját te he né sze tük be ter melt te jet dol goz zák fel.
A kö zön ség a saj to kat szep tem ber 8. és 11. kö zött a 25. Bu da -
pes ti Bor fesz ti vá lon kós to ló do boz ban tud ta meg vá sá rol ni és
kós tol ni, mely alap ján ad ta le sza va za tát. Ered mény hir de tés re a
bor fesz ti vál zá ró nap ján ke rült sor. Meg le pe tés ben most sem
volt hi ány, mert a IV. Nem ze tek Sajt ver se nyén, egy szer re két
gyôz tes is szü le tett. A ma gyar Ra nol der és az olasz sajt kü lön le -
ges ség Pe co ri no Ro ma no holt ver seny ben ara tott si kert a kö zön -
ség kö ré ben. A Ra nol der sajt kü lön le ges sé ge a kéz mû ves ké szí -
té si mód sze rek gon dos sá gá ban rej lik. A sajt kü lön le ges kar ak -
te res ízét és il la tát, a kis sé ke mény, de om lós ál lo má nyát és a
zárt szer ke ze tét el sô sor ban a ki vá ló mi nô sé gû tej nek, az egye -
di bak té ri um-fló rá nak, va la mint a hosszú, több hó na pos le ve -
gôn tör té nô kér egér le lé sé nek kö szön he ti.  A Pe co ri no a tisz tán
juh tej bôl ké szült saj tok gyûj tô ne ve. Már a ró mai le gi o ná ri u sok is
ezt fo gyasz tot ták. Va ló szí nû leg a leg köz ked vel tebb Pe co ri no sajt

a Ro ma no, mely La zio tar to mány ban ké szül. 12 hó nap alatt érik
meg, így fej lô dik ki jel leg ze tes za ma ta. Az el sô hat ban vég zett a
fran cia, spa nyol, sváj ci, ír és finn  sajt. „Az idei egy egé szen kü -
lön le ges év volt a ver seny tör té ne té ben. A sza va za tok szá ma je -
len tô sen emel ke dett a ko ráb bi ak hoz ké pest: több mint né gye -
zer voks ér ke zett. Nem volt egyet len ki ma gas ló sajt, ha nem
elosz lot tak a sza va za tok: egy re töb ben kós tol ták vé gig a saj to -
kat, és sza va za tok kal mi nô sí tet ték is ôket. Kü lön le ges volt idén
az is, hogy a vi lág egyik leg is mer tebb sajt mes te re és sajt lo vag -
ja, Ro land Bart hé lemy ve ze té sé vel elô dön tôt tar tot tunk a ma -
gyar saj tok nak. Fel ké rést kap tunk tô le, hogy ve gyünk részt
a ma gyar saj tok kal, köz tük a gyôz tes Ra nol der rel a jö vô jú li u si
Sa lon du Fro ma ge-on, vagy is a saj tok vi lág ki ál lí tá sán” – mond -
ta Gá bossy Ádám, a IV. Nem ze tek Sajt ver se nyét szer ve zô
SZE GA Ca mem bert Kft. ügy ve ze tô je.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Az elôdöntô nyertese Tóth Tamásné átveszi az elismerést

A
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A RÉSZ VÉ TEL FEL TÉ TE LEI 

1. Csak olyan sajt ne vez het, ami te hén-, juh-, kecs ke-, bi valy -
tej bôl ké szült, más hoz zá a dott íze sí tô anyag nél kül. 
Me gen ge det tek a fû sze rek kel, gyógy nö vé nyek kel, gyü mölcs-
csel íze sí tett saj tok. 
Füst aro ma és sajt-imi tá ci ók nem me gen ge det tek! 

2. Egy ter me lô/sajt ké szí tô ma xi mum 2 fé le ter mé két
ne vez he ti be a ver seny re. 

3. A saj to kat üzem mé ret tôl füg get le nül le het ne vez ni a ver -
seny re, fon tos vi szont a na pi fel dol go zott tej mennyi ség
fel tün te té se a ne ve zé si la pon. 

4. A Sajt ver seny ka te gó ri ái 
1) Tú ró fé lék 
2) Friss saj tok (ke ve sebb, mint 

2 hét ér le lés) 
3) Lágy saj tok 
4) Ér lelt fél ke mény saj tok 
5) Ér lelt ke mény és ext ra ke mény saj tok 
6) Sa vó saj tok 
7) Öm lesz tett saj tok 
8) Sajt ké szít mé nyek 
9) Egyéb tej- és tej szín ké szít mé nyek 

5. A ver seny re elô re re giszt rált saj tok ból – hogy a kül le mi jel -
lem zôk is jól ki ve he tôk le gye nek – az aláb bi ak sze rint kell
min tát le ad ni a ver seny nap ján és hely szí nén a szer ve zôk nek
(2016. szep tem ber 30-án, pén te ken, 8.00-10.00): 

• KIS MÉ RE TÛ SAJT ese tén egész saj tot/saj to kat (20-40 dkg)
• NAGY MÉ RE TÛ SAJT ese tén ak ko ra sajt cik ket – ame lyen jól

lát ha tó az al só – fel sô – ol dal só sajt ké reg (20-40 dkg) 

FEL KOC KÁ ZOTT SAJT MIN TÁT NEM ÁLL 
MÓ DUNK BAN EL BÍ RÁL NI! 

6. Bí rá lat: az ano nim sajt min tá kat több szak mai zsû ri bí rál ja,
el sô sor ban az íz anya gok, az íz le tes ség és a sajt tész ta szer -
ke ze te, sajt kér ge, kül le me alap ján. 

A ver se nyen ma xi mum 100 pon tot le het el ér ni. 
Arany ér mes: 96-100 pont 
Ezüs tér mes: 91-95 pont 
Bron zér mes: 85-90 pont 

Vá runk és sze re tet tel hí vunk 
min den ha zai és kül ho ni 

ma gyar sajt ké szí tôt a ver seny re! 
SAJT RA FEL! 

www.saj tut.eu
www.fa ce bo ok.com/sajt ke szi to ke gye su le te 

SAJTVERSENY

7. A Sajt ver seny ne ve zé si lap ja it ter mé ken ként (3 ol dal)
leg ké sôbb 2016. szep tem ber 26. (hét fô) éj fé lig a
tit kar.kka se@gma il.com e-ma il cím re kell meg kül de ni
(Te le fon: +36 30 363 5869)

8. A SAJT VER SENY NE VE ZÉ SI DÍ JA (elô ze tes be fi ze tés
ese tén): 5.000 FT/ TER MÉK MIN TA 
(A ne ve zé si dí jat elô ze te sen, a KKA SE- Sajt ké szí tôk Egye-

sü le te bank szám lá já ra – OTP Bank Nyrt. 11703006-

20075110 – kell be fi zet ni leg késôbb 2016. szep tem ber

26. éj fé lig.) 

A ne ve zés a hi ány ta la nul ki töl tött ne ve zé si lap vissza kül -
dé sé vel és a ne ve zé si díj be fi ze té sé vel vá lik ér vé nyes sé! 
A hely szí nen tör té nô ne ve zés dí ja 7.500 Ft/ ter mék min ta! 
A 10.00 után ér ke zô ter mék min tá kat nem áll mó dunk ban
re giszt rál ni a ver seny re!

A KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete 
a Bicskei MG Zrt. és a

Hangistálló Nonprofit Kft. meghirdeti 
a

IV. MAGYAR SAJTMUSTRA 
SAJTVERSENYÉT 
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Üssük, keverjük, forgassuk vagy rázzuk!

nagy si ker re va ló te kin tet tel a
KKA SE el ha tá roz ta, hogy idén
2016. ok tó ber 1-jén, a Ma gyar

Sajt must rán, amely Nagy egy há zán, a
Hang is tál ló mel lett ke rül meg ren de zés re,
meg kí sér li meg ja ví ta ni a ha gyo má nyos vaj -
köp ülés tö meg sze rû sé gi re kord ját, az az
egy szer re több szá zan fog nak va jat kö pül ni
ké zi kö pü lôk kel. Az ese ménnyel a ha gyo -
mány ôr zé sen kí vül a ma gyar tej ter mé kek
mar ke ting je is ki emelt cél. 

z A hon fog la ló ma gya rok a va jat már is mer -
ték, tej bôl vagy sa va nyú tej bôl rá zás sal ké -
szí tet ték. Nyu gat-Eu ró pá ban a rá zás nál jó -
val ter me lé ke nyebb új esz köz zel, a kö pü lô -
vel ké szí tet ték tej szín bôl vagy tej föl bôl. Ma -
nap ság is el va gyunk ma rad va vaj ügyi leg,
hi szen amíg szá mos eu ró pai ere det vé dett
va jat ta lá lunk (pl. a Cha ren tes-Po i tu, az
Isigny, a cha ren te-i és a de ux-sev res-i va -
jak nak AOC mi nô sí té sük van), ad dig ne künk
még a Ha gyo má nyok Ízek Ré gi ók gyûj te mé -
nyé ben sincs fel so rol va hí res va junk. 

z A vaj már az ókor ban is is mert volt, a gö rö -
gök va ló szí nû leg a szkí ták ré vén is mer ték
meg. De ôk ép púgy, mint ké sôbb a ró ma i ak,
in kább csak gyógy szer ként (kü lö nö sen seb -
össze hú zó ként) hasz nál ták. A gal lok és ger -
má nok is fog lal koz tak vaj elô ál lí tá sá val. A kö -
zép kor ban a ta nyá kon a kis ipa ri mód sze rek kel
tör té nô vaj ké szí tés ál ta lá nos gya kor lat volt.
A nagy tömb va ja kat óri á si zöld le ve lek be cso -
ma gol va árul ták a pi a co kon, ké sôbb kô edé -
nyek be tet ték, sós vi zet ön töt tek rá, és így tá -
rol ták. A vaj Eu ró pá ban tör té nô el ter je dé sé re
a szar vas mar ha te nyész tés gya kor la ta ad ma -
gya rá za tot. Észak tól dél fe lé ha lad va a vaj he -
lyét az olaj (ill. disz nó vagy li ba zsír) ve szi át.
Af ri ká ban, Ázsi á ban a bi valy, te ve, jak, juh, ló
és sza már te jé bôl is ké szí te nek va jat (La o rus -
se Gaszt ro nó mi ai Le xi kon). 

z A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ki adá -
sá ban meg je lent Ma gyar Nép rajz nyolc kö -
tet ben c. ki ad vány Élet mód kö te té nek „Az
étel vá lasz ték tör té ne ti ala ku lá sa” fe je ze té -
ben a kö vet ke zô ket ol vas hat juk a vaj ról: a
vaj finn ugor jö ve vény szó. Idô szá mí tá sunk
el sô évez re dé ben a sztyep pei ál lat tar tó né -
pek kul tú rá já ból nem hi ány zott a vaj, de
sze re pe je len ték te len le he tett. Nem tej föl -
bôl, ha nem tej bôl vagy sa va nyú tej bôl, nem
ve rés sel, ha nem rá zás sal ké szí tet ték. Eu ró -
pa föld mû ves né pe i nél is ezek a ré geb bi el -
já rá sok. A rá zás sal va ló vaj ké szí tés em lé két
Ma gyar or szá gon a szer ke ze té ben újabb el -
já rást szol gá ló vaj rá zó ne ve ôriz te meg a
leg újabb ko rig. 

z A kö zép kor újí tá sa Eu rá zsi á ban a vaj ve rô
kö pü lô egy kar csú, ma gas, don gás fa edény,
amely ben füg gô le ge sen moz ga tott, át lyug -
ga tott ko rong ban vagy ke reszt ala kú fá ban
vég zô dô ve rô van. El sô áb rá zo lá sa Kr. u.
800 kö rül, a va ló szí nû leg Észak-Fran cia or -
szág ban ke let ke zett, ún. Ut rech ti Zsol tá ros -
könyv ben ta lál ha tó. A rá zás nál jó val ter me -
lé ke nyebb új esz köz zel már fô ként tej szín -
bôl/tej föl bôl kö pül tek. Az esz köz ko rai in no -
vá ci ós köz pont ja a tex ti li par ra spe ci a li zá ló -
dó Fland ri át a 11-13. szá zad ban élel mi -
szer rel el lá tó szom szé dos te rü le tek öve ze te.
A kö zép kor ban a tö meg ter mék Eu ró pa-
szer te so ká ig a tú ró és a sajt volt, a vaj in -
kább lu xus cikk, amit a pa rasz tok ké szí tet -
tek, de ma guk csak rit kán et ték. A vaj ve rô
kö pü lô el ter je dé sé vel Auszt ria nem al pe si
tej gaz da ság ra be ren dez ke dett vi dé ke in a
ko ra új kor tól nôtt meg a vaj sze re pe a köz -
nép táp lál ko zá sá ban. Min deb bôl ar ra le het
kö vet kez tet ni, hogy a vaj ve rô kö pü lô a kö -
zép kor fo lya mán Ma gyar or szá got is el ér te.
A 16-17. szá za di ur bá ri u mok ta nú sá ga sze -
rint cse kély mennyi sé gû vaj or szág szer te
elô for dult a jobb ágy szol gál ta tá sok közt. Saj -
nos ép pen Er dély bôl nin csen ele gen dô ide -
vá gó for rás, ahol a hely zet eset leg el té rô le -
he tett, ott ugyan is az új kor ban is a vaj ké szí -
tés leg ke vés bé ter me lé keny mód ja, a tej föl
ke ve ré se do mi nált. Vaj „vén döly” (va jas
vén dely) ke res ke del mi for ga lom ba is ke rült,
pél dá ul a lé kai ura da lom vám ján át kel ve.
A va jat meg ol vaszt va tar ta lé kol ták. Ol vasz -
tás nél kül, sóz va – mint észa kabb ra Eu ró -
pá ban – so ha. Dél-Er dély ben, Mold vá ban a
fen ti el já rás he lyett a te hén te jet el sô sor ban

Kô réz ko ri kö pü lô

Kecs ke bôr bôl ké szült kö pü lô, 
Egyip tom 1880-as évek

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.

Â

Legyünk „kármentôk”, és elevenítsük fel 
a kézi vajköpülés hagyományát!

A Köp ülés be mu ta tá sa a XVI II. 
Gyo ma end rô di Nem zet kö zi Sajt- 
és Tú ró fesz ti vá lon
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a kö pü lô ben al tat ták. A kö pü lô ol da lán alul
csap volt, ahol a sa vó egy ré szét le e resz tet -
ték. A kö pü lô ben me gal ta tott tel jes tej bôl
ver ték a va jat. Az új ko ri Eu ró pá ban ez arc -
ha i kus el já rás. A 18. szá zad vé gén az ár vi -
szo nyok olya nok vol tak, hogy el ad ni a friss
te jet volt a leg gaz da sá go sabb. En nek csak
fe lét hoz ta a leg mun ka i gé nye sebb, a vaj és
tú ró for má ban va ló el adás. Még is ez volt a
le gel ter jed tebb, és még így sem ke rült elég
vaj a vá ro sok ba. A fö lö zô gép meg je le né se
meg ala poz ta a gé pek kel dol go zó tej ipa ri
nagy üze me ket. A tej fel dol go zás súly pont ja
oda to ló dott át. Az ipa ro sí tás sal meg nö ve -
ke dett vá ro si la kos ság el lá tá sá ban már
ezek ját szot tak el sô ren dû sze re pet.

z A Nép raj zi le xi kon sze rint a múlt szá zad
ele jén ná lunk olyan fa- és cse rép kö pü lôk vol -
tak hasz ná la to sak, ame lyek ben a tej felt,
aludt te jet füg gô le ges irány ban moz gó ve rô vel
ütöt ték. A fa kö pü lô ál ta lá ban don gák ból
össze ál lí tott, ki vé te le sen egy da rab fá ból fa -
ra gott, új ab ban az észak nyu ga ti és észak ke -
le ti ma gya rok nál esz ter gá lyo zott edény. For -
má já nál ál ta lá nos a cson ka kúp ala kú pa lást,
mel let te Er dély ben hen ger pa lást is gya ko ri.
Dél-Ke let-Er dély ben a kö pü lôk ol da lán, alul,
fa du gó val zá ró dó ki e resz tô nyí lás van. A Nyu -
gat-Du nán tú lon a don gás kö pü lô nek a fü le
fá ból ké szül. A fa kö pü lô te te je Er dély ben
egyet len – kö zé pen lyu kas – ke rek desz ka -
lap, má sutt e desz kát fel fe lé szé le se dô cson -
ka kúp pa lást ve szi kö rül, ez a kár men tô. 

z A cse rép kö pü lôk fü -
les fa ze kak, kü lön bö -
zô, de a tej tar tó kö -
csö gö ké tôl kö vet ke -
ze te sen el té rô meg -
for má lás ban ké szül -
nek, több nyi re öb lös
cse rép te tô vel. A cse -
rép kö pü lô a Dél- és
Észak-Ke let-Du nán tú lon, a Du na-Ti sza kö ze
dé li ré szén és az Észak-Bán ság ban hasz ná -
la tos. A kö pü lôk ve rô je hosszú nyél vé gé re
erô sí tett, át lyug ga tott, ál ta lá ban ke rek, rit kán
csil lag ala kú desz ka lap.

z A kö pü lô edény ne ve a Dél-Nyu gat-Du -
nán tú lon rá zó (vaj rá zó, tej rá zó), az észak ke -
le ti ma gya rok nál zur bo ló, zür bö lô, Er dély -
ben fô ként tej ve rô dé zsa, vaj ve rô dé zsa, az
Észak-Ke let-Du nán tú lon kö pû, egyéb ként
kö pü lô. Az ótö rök ere de tû kö pû szó va ló szí -
nû leg a tej fel dol go zás (egyik) edé nye je len -
tés ben ke rült nyel vünk be. Tisz tá zat lan,
hogy a kö pü lô rá zó el ne ve zé sét te kint jük-e
a kö pü lô ben va ló ve rés nél egy sze rûbb rá zó
vaj ké szí tés em lé ké nek. Pa raszt sá gunk ház -
tar tá si fel sze re lé sé bôl a kö pü lô hi ány zott
ott, ahol a vaj ké szí tés mód ja a ke ve rés. 

z A Nyu gat- és Kö zép-Eu ró pá ban egya ránt
gya ko ri kö pü lô böl csô, va la mint a for gat ha -
tó la pá tok kal mû kö dô kö pü lô ná lunk hi ány -
zik. Az utób bi ból né hány cse rép pa lás tú da -
rab pa rasz ti hasz ná la tá ról tu dunk Ma kón,
Hód me zô vá sár he lyen a múlt szá zad ban.

z A Pal las Nagy Le xi ko na sze rint „a kö pü lô
olyan esz köz, mellyel a tej bôl vagy a tej föl bôl
a va jat vá laszt ják ki. Szá mos ne mei van nak,
és még min den év ben új kö pü lô ket ta lál nak
ki, de még is csak ke vés jó kö pü lô van. Jó nak
ak kor mond ha tó a kö pü lô ha fá ból van ké -
szít ve, ha könnyen jár, le he tô leg egy sze rû,

könnyen tisz tít ha tó, tar tós és ha nem kö pül
na gyon gyor san. Az új ab ban ki ta lált kö pü lôk
pléh bôl ké szül nek, s oly szer ke ze tû ek, hogy
a tej fölt né hány perc alatt kö pü lik ki. Ily kö -
pü lô az után rö vid hasz ná lat után biz to san a
lom tár ba ke rül. A ki sebb ház tar tá sok ban ná -
lunk el ter jedt cson ka kúp ala kú ru das kö pü lô
meg ér dem li, hogy a jö vô ben is hasz nál tas -
sék. A na gyobb kö pü lôk kö zül le gel ter jed -

tebb a hols te i ni vi tor lás kö pü lô, mely el té rô
nagy ság ban ké szül vén, épp oly jó szol gá la tot
tesz ott, ahol csak né hány li ter te jet vagy tej -
fölt kö pül nek, mint ott, ahol ren de sen 100
li tert vagy töb bet kö pül nek.”

z A ké zi kö pü lôk nek a cikk ben fel so rol ta kon
kí vül még szá mos faj tá ja lé te zik. A IV. Ma -
gyar Sajt must rán (2016. szep tem ber 30,
ok tó ber 1.), Nagy egy há zán be mu tat juk eze -
ket. Lá to gas sa nak el, ve gye nek részt a
Gu in ness re kord fel ál lí tá sá ban, és kós tol ják
meg a friss va jat! A re kord kí sér let hez a
KKA SE szpon zo ro kat ke res!

Iro da lom jegy zék:
1. Ma gyar Nép rajz nyolc kö tet ben, 

Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1997, 

ISBN 963 05 7325 3 (IV. kö tet)

2. La ro us se Gaszt ro nó mi ai Le xi kon, Ge o pen 

Ki adó, 2010, ISBN 978 963 9973 23 7

3. Ma gyar Nép raj zi Le xi kon, Aka dé mi ai Ki adó,

Bu da pest, 1982, ISBN 963-05-1285-8

4. A Pal las Nagy Le xi ko na, MEK, 
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Cse rép kö pü lô

Fran cia an tik fá ból ké szült 
for gat ha tó la pá tos kö pü lô

19. szá za di an gol ex cent ri kus 
kö pü lô ün ne pi vaj for mák kal

Ma gyar üveg kö pü lô fa la pát tal



Az EU irányelvek és a hazai jogszabályok alapján, 
az élelmiszercímkén az alábbi adatokat kell feltüntetni
3 Az élelmiszer megnevezése,
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, 
3 felhasználási útmutató, 
3 az 1,2 tf%-nál nagyobb alkoholtartalmú italok tekintetében a tényleges

alkoholtartalom térfogatra
3 külön jogszabály alapján egyéb kötelezô jelölések.

2011. december 13. új korszak van 
az élelmiszerek jelölésében

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.

Láthatóvá válnak a betûk a csomagoláson

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.

Tápértékjelölés

Kötelezô elemek
3 energia
3 zsír/telített zsírsavak
3 szénhidrát/cukrok
3 fehérje
3 só

Önkéntes elemek
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!

Kun László
Értékesítési tanácsadó

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

Tápértékjelölés a
segítségével az elôrecsomagolt élelmiszerekre

2016. december 13. a határidô

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

www.bizerba.hu · info@bizerba.hu



A Chr. Han sen be ve ze ti a NO LA® Fit ter mé ket: egy egye di, tel je sen új lak táz

en zim, mely íz komp ro misszu mok nél kül nyit utat a lak tóz men tes és a csök ken -

tett cu kor tar tal mú jog hur tok szá má ra. 

A vi lág né pes sé gé nek több mint fe le szen ved kü lön bö zô sú lyos sá gú lak tóz-in to -
le ran ci á ban (Eu ro mo ni tor alap ján), emi att a jog hurt- és egyéb fer men tált tej ter -
mé kek for gal ma zói rég óta ke re sik a lak tóz csök ken té sé nek egy sze rû és költ ség -
ha té kony mód ját.  

A meg ol dás a Chr. Han sen új ter mé ke, a NO LA® Fit. Nagy ha té kony sá gú, von -
zó an ala csony költ sé gû in no va tív en zim, mely le he tô vé te szi a tej ter mék gyár -
tók nak, hogy csök kent sék, vagy el tá vo lít sák a jog hurt lak tóz tar tal mát – vagy
csök kent sék a hoz zá a dott cu kor mennyi sé gét 100 g jog hurt ra szá mít va leg alább
1 g-al, anél kül, hogy a kész ter mék édes ízét be fo lyá sol nák. 

Cso dák ra ké pes a meg fe le lô kul tú rá val
„A NO LA® Fit tel le he tô ség nyí lik a lak tóz-in to le ráns fo gyasz tók elôtt, hogy  él vez -
hes sék a jog hurt és a fer men tált tej ter mé kek jó té kony ha tá sát. A lak tózt glü kóz -
zá és ga lak tóz zá bont ja, ami ter mé sze te sen éde sebb jog hur tot ered mé nyez.
Cso dák ra ké pes a meg fe le lô jog hurt kul tú rá val együtt al kal maz va.” – ma gya ráz -
za Lars Bred mo se, a Chr. Han sen friss tej ter mék üz le tá gát ve ze tô igaz ga tó ja.

„A ti tok nyit ja, hogy a NO LA® Fit en zim ala csony pH mel lett is nagy ak ti vi tást
mu tat, össze ha son lít va a pi a con le vô tra di ci o ná lis en zi mek kel” foly tat ja. 

A kész ter mék mi nô sé ge szem pont já ból je len tôs elônyt biz to sít ha fi gyel met for -
dí tunk a NO LA® Fit en zim nek a meg fe le lô jog hurt kul tú rá val tör té nô tár sí tá sá ra.
Kul tú rák és en zi mek al kal ma zá sá ban szer zett ta pasz ta la ta in kat eh hez tud juk fel -
kí nál ni Önök nek, hogy egy sze rû, jól mû kö dô és ha té kony meg ol dá so kat ta lál -
junk a fer men tált tej ter mé kek te rü le tén.”

Tö ké le te sen al kal mas a tej ala pú ter mé kek gaz dag vá lasz té ká hoz 
A NO LA® Fit, me ly az egész vi lá gon be ve ze tés re ke rült, tej ala pú ter mé kek
szé les vá lasz té ká hoz ki vá ló an al kal maz ha tó. Jog hur tok hoz egy ér tel mû en
elô nyös, de ezen túl kü lö nö sen al kal mas pré mi um-ka te gó ri ás lak tóz men tes
te jek, fer men tált tej ter mé kek és csök ken tett cu kor tar tal mú fer men tált
te jek gyár tá sá hoz. 
Ma gas szin tû spe ci fi kus ak ti vi tás és ala csony mel lék ak ti vi tás te szi ezt az
en zi met ha té konnyá és men tes sé a más en zi mek okoz ta mel lék ízek tôl.
Ez kü lö nö sen dön tô fon tos sá gú az UHT és ESL te jek nél. 
A ma gas spe ci fi kus ak ti vi tás és az ala csony mel lék ak ti vi tás kom bi ná ci ó-
já nak kö szön he tô en a NO LA® Fit a tö ké le tes vá lasz tás, ha a hosszan el tart -
ha tó vagy friss fo gyasz tás ra szánt íze sí tett tej ter mé kek cu kor tar tal mát
sze ret nénk csök ken te ni. 

Pil lan tás a pi a ci tren dek re
• Az egész ség és well ness tren dek ha tá sa alatt sok fo gyasz tó ki zár ja

ét rend jé bôl a tej ter mé ke ket lak tóz tar tal muk mi att. Egy re több és több
fo gyasz tó tart ja a lak tóz men tes tej ter mé ke ket egész sé ges vá lasz tás nak,
de a ter mék ízé vel kap cso lat ban nem köt nek komp ro misszu mot. 

• A lak tóz men tes tej ipa ri szeg mens gyor san nö vek szik; nem utol só sor ban
a fel sô ka te gó ri ás ter mé kek nél, mint a jog hurt és a desszer tek, és kü lö -
nö sen Eu ró pá ban, Észak-Ame ri ká ban és La tin-Ame ri ká ban. Sôt, mi több
Ázsi á ban és Af ri ká ban, ahol a leg ma ga sabb szin tû a lak tóz-in to le ran cia,
az el költ he tô be vé te lek nö ve ke dé sé vel eze ket a ré gi ó kat ezál tal vál nak az
in no va tív tej ipa ri gyár tók meg cél zan dó új pi a ca i vá. 

• Ugyan ak kor a fo gyasz tók fe jé ben a cu kor egy re in kább az új bû nös sé
vá lik. Egy új eu ró pai ta nul mány sze rint, me lyet 2016 ta va szán a Sen sus
pi ac ku ta tó cég vég zett, a fo gyasz tók 60%-a fi gye li sa ját cu kor fo gyasz tá -
sát és 25%-a akt ívan ke re si a cu kor ban sze gény ter mé ke ket – vi szont
nem ál doz nák fel az au ten ti kus édes ízt. 

Fôbb elônyök a NOLA® Fit enzim
használatával laktózbontáskor

Magas aktivitás széles pH tartományban,
tökéletes a fermentált tejtermékekhez

Nagy tisztaság biztosítja a prémium ízprofilt

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

Csökkenthetô a hozzáadott cukor 
mennyisége a nagyobb édesség érzetnek 
köszönhetôen, a megfelelô kultúra 
alkalmazásával
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További információért látogasson el a
www.chr-hansen.com weboldalra
vagy keresse szakértô kollégáinkat:
debse@chr-hansen.com
zzapletal@mtki.hu

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

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

Egyre több fogyasztó 
meggyôzôdése, hogy nem 
tudja tolerálni a laktózt, és 
ennek következtében kerüli 
a joghurt fogyasztását

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

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

•Készítsen prémium laktózmentes 
terméket a tej természetes ízének 
megtartásával

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 megoldja a fogyasztói dilemmát:
hogyan kaphatunk egyidôben finom és laktózmentes joghurtot

• A NOLA® Fit enzim magas 
aktivitása széles pH tartományban 
tökéletes a laktóz bontására 
fermentált tejtermékekben

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

SZEREZZEN FOGYASZTÓKAT ÉLETRE SZÓLÓAN
TERMÉSZETES ÍZÛ LAKTÓZMENTES JOGHURTTAL

NOLA® Fit enzim megoldások

Az új megoldás megnyitja a lehetôséget a laktózmentes
és a csökkentett cukortartalmú joghurtok számára


