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TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA
Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban

A Cosinus Gamma Kft.
új 800 férőhelyes tehénistállója
a fejőházzal, madártávlatból

Vertikális tejhűtők

Szarvasmarha fejőberendezések

Horizontális tejhűtők

Urban tejkiosztó kocsi ( 100l -250l )
Kizárólagos partnere: Anitech

Az Urban tejkeverő - kiosztó kocsi kiválóan alkalmas etetésnél, a tej és tejpótló
szer keverésére és szállítására. Egyszerűen, gyorsan és pontosan használható
egyedi és csoportos borjútartás esetén is.

15 %

- Leeresztő szelep 1 ½”
- Zárható tető tömítéssel
- LCD kijelzővel
- Nagyméretű kerekekkel
kedvezmény
- 100, 150, 200, 250 literes tartály
- Fűtés és keverés mikroprocesszor vezérelten
- Egy keverő, amely alkalmas a friss tej és a koncentrált tejpor keveréséhez egyaránt.
- 6 kW, 400 V, (100l-es esetében, 3 kW)
- 12 V kiadagoló szivattyú pisztollyal, idővezérléssel (2,5 m cső hossz)
- Elektromos hajtás 24 V, fokozatmentes hajtómű előre/hátra menet

Rendkívül széles méretválaszték ( 50-2000 l) és opcionális lehetőségek a mindenkori egyedi igényeknek, ill. a gyártani kívánttermékeknek megfelelően. Mód van az egész egyszerű kézi vezérléstől
a PLC vezérelt automatikus folyamatvezerlésig.

Az igazi kézműves termékek professzionális kis és középüzemi berendezései. Egyes gépeink kialakításának köszönhetően lehetőség nyílik
a sajt és savanyított termékek ugyanabban a berendezésben történő
előállítására.
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Kevesen tudják, hogy a tejnek is van
világnapja. Ezen a napon mindenhol
tejjel kapcsolatos rendezvényeket szerveznek. Tavaly tejgazdaságokba látogattak, hogy a diákokkal megismertessék a tej feldolgozását, futóversenyeket
rendeztek, és a Tej Terméktanács a konferenciákon kívül még egy tejfogyasztást népszerűsítő programsorozatot is szervezett általános iskolás gyerekeknek.
Van, ahol szakmai konferenciákat rendeznek és hosszasan
elidőznek az aktuális témáknál, a tejgyártás és a fogyasztás
alakulásáról. Idén két-három terület élvez prioritást, ahogy lapunk mostani számából is tapasztalják majd: a tejkvóta kivezetése, a továbbképzések és a támogatások körül folynak a
szakmai megbeszélések. Ezekkel kapcsolatos kérdéseket kapunk a kisebb és nagyobb tejgazdaságoktól és igyekszünk
rá választ is találni. Törekvéseink szerint minden lapszámunkban foglalkozunk majd az olvasók által felvetett kérdésekkel
és a szakma jeles képviselőitől adjuk meg majd a választ.
Bevallom, én se tudtam még egy éve, hogy a tejnek világnapja is van, két vidéki, a győri és a pécsi napilapnál eltöltött
négy-négy újságírói évemnek, és az MTI-ben eltöltött több
mint 25 éves időszakomnak nem állt homlokterében a tej.
Lapunk alapítója kért meg, hogy ha már együtt vettük át a
szakma életmű-díját, az Aranytollat, és van egy Akadémiai
újságírói díjam is, hozzuk létre a lapot, amelynek szerkesztésében a kiadónk is tevékenyen részt vesz.
Nem volt egyszerű számomra egy szakmai lap kihívásának
megfelelni, de most a harmadik számunk megjelenésénél
már sok mindent megtanultam a tejgazdaságban foglalkozóktól, és azt hiszem köszönthetem ebben a lapban a tej
világnapját.
Gyermekkoromban két nagyszülőmnek köszönhetően Villánykövesden és Nemesrádón töltöttem boldog nyarakat,
a frissen fejt tejet egyenesen a sajtárból töltötték pohárba
nekem, és a habzó, még meleg tejet nagy karéj házi sütésű
kenyérrel ettem. Reggelente arra ébredtem, hogy az utcáról
hallott kolompszóra megindult Riskánk, hogy csatlakozva a
többiekhez, egy nagyobb gyerek irányításával kisétáljon a
mezőre, majd este boldogan szaladtam a nagykaput nyitni,
amikor hazatért a többiekkel együtt.
Az országban szerencsére egyre többen foglalkoznak a tejjel, most nem a nagygazdaságokról beszélek, hanem a kis
és közepes vállalkozásokról, ahol boldogulni szeretnének,
és egy tehénnel, vagy kecskével elkezdenek gazdálkodni.
Aztán gyarapodnak, és keresik az információkat, megosztják
egymással. Nekik is szól ez a lap, és ez a májusi, tej világnapi
köszöntő.
Bódi Ágnes
bodinform@gmail.com
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Sikeres tejgazdaság
kétmilliárdos beruházással
Mintagazdaság program - szakképzés hiány
A Pest megyei Bugyi-Juhászföld térségében gazdálkodó
Cosinus Gamma Kft. kiemelkedő tejgazdaságnak számít,
az országos lista előkelő helyét foglalja el. Napi 23-24
ezer liter között van a tejtermelés, a teljes állomány 800
feletti, ebből jelenleg 710 fejős tehén, a fejési átlag napi
30 liter felett van. Két új, modern, korszerű, világos és
szellős istállójukban egyenként 432 tehén fér el. Ahogy
mondják, a régi istállóból egy hónapja áthozott tehenek az új helyen több tejet adnak. Nem is csodálom, a
tehénkomfort egyedülálló, a klíma szabályozásától a tehénvakaróig minden megtalálható.

A szellős istállóban a tehenek etetése is optimálisan megoldott.
A 800 férőhelyes istálló és fejőház építéséhez az Új Ma
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott
támogatás összege 562 567 327 forint volt, vagyis átszámítva 1 897 638 euró és természetesen ugyanennyi az
önerő.
A Cosinus Gamma Kft.-nél dr. Fekete József állatorvost, a
Cosinus Gamma Kft. résztulajdonosát fontos dologban
elhívták, így a másik ügyvezető és résztulajdonos, Csaplár János fogad minket. A szobában egy építészi irodát
is megszégyenítő tervrajzok, kimutatások várnak arra,
hogy újra velük foglalkozzon. Önkéntelenül is adódik a
kérdés:
- Ön építészmérnök?
- Nem, gépészmérnök és közgazdász vagyok. Húsz éve
tejtermeléssel foglalkozunk, az itteni körülményekhez
képest jók az eredményeink, mégis, az új technológiákat és kutatási eredményeket követnünk kell, különben hamar lemaradunk.

- Az utóbbi néhány év fejlesztéseit nézve ez a veszély nem
fenyegeti, hiszen 2011 májusában adtak át egy két évig
tartó hatalmas fejlesztést. 410 millió forint támogatást kaptak a Juhászföldi biogáz kiserőmű építéséhez,
az Európai Unió és az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében. Itt szintén 50 százalékos volt az
önrész. Így összesen a közelmúltban több mint kétmilliárdos beruházást hajtottak végre. Tehát a korszerűsítésben élen járnak.
- Szükség is van erre, mert haladást csak technológiai
korszerűsítéssel és magas színvonalú szakemberképzéssel lehet elérni. Ha fel akarjuk venni a versenyt a többi tejtermelő országgal, lépést kell tartanunk.
- Ön szerint mi várható a tejkvóta megszüntetésétől? Milyen hatással lesz a magyar tejgazdaságra? Az előjelzések szerint drasztikusan emelkedhet az unión belüli tejkínálat. A kereslet érdemben nem fog növekedni, emiatt
a tej ára várhatóan jelentősen csökkeni fog a túlkínálat
miatt. Hogyan tudnak, hogyan lehet erre felkészülni?
- Tudomásul kell venni, hogy vannak országok, akik erre
már készülnek, Németországban, a volt NDK-területén
a nagy szövetkezeti gazdaságok helyén többezres telepeket hoznak létre például hollandok..
A hollandok nyíltan megmondják, hogy a kvóta megszűnése után azonnal egymilliárd liter tejjel tudnak többet termelni. Képzeljék el, 1,4 millió tehén van egy fél
Magyarországnyi területen! Nálunk a statisztikák szerint
a nyilvántartott tejelő tehénállomány 183 ezer darab!
Ez a szám húsz évvel ezelőtt 300.000 körül mozgott. A
feketegazdaságban talán hétezer lehet, de ez a szám
nem meghatározó. Ma hazánkban évi egymilliárd 700
millió liter a tejfogyasztás, az éves termelés 1 milliárd
400 millió litert körül van, amelyből 400-500 millió litert
exportálunk elsősorban lédig tejként. Így az igények kielégítése érdekében mintegy 700 millió liter tej egyenértéknek megfelelő tejet és tejterméket importálnunk
kell.
- Mit tudunk tenni?
- A megmaradt állománnyal versenyképesnek kell maradni, mert ha ránk zúdul Nyugat Európa összes tejterméke, és nem tudunk olcsóbban, ugyanolyan minőségű terméket előállítani itthon, behozhatatlan
versenyhátrányba kerülünk. A nagy bevásárlóközpontokban vásárol az emberek döntő része. Az Auchan,
a Tesco, stb. számára ugyanolyan, vagy alacsonyabb
áron kell adni a termékeket, mint a többi országok, és
akkor belföldön vásárolnak. Nálunk az önköltséget kell
csökkenteni. Erre az egyik a legjobb módszer a techno-
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lógia szinten tartása. Korszerű telep kialakítása egymillió forint fölött van férőhelyenként, egyetlen másik állat
tartása sem kerül ilyen sokba, ezért kellene óvni és korszerűsíteni a meglévő férőhelyeket. Minél nagyobb az
állatállomány, annál alacsonyabb az egy férőhelyre és
az egy liter előállítására eső költség. Ezért látom a jövőt,
vagy szeretném látni a nagyobb, minimum 100-as telepekben. A tejtermelésnek komoly műhelyei mindig
is a nagyobb gazdaságok voltak. Azok, akik az állami
földek elosztásánál most vesztettek, és eddig tejtermeléssel foglakoztak, nem fognak mást tenni, kivágják a
teheneket, amelyek pedig komoly tenyészértéket képviselnek. Véleményem szerint az évtized végéig 10 ezres nagyságrendben fog csökkenni a tehénállomány,
lehet, hogy 150 ezer marad. Ezt mindenképpen meg
kellene akadályozni.

Békésen pihen az „utánpótlás”.
nincs gondom, de a gyakorlat megszerzése legalább
annyira fontos, ha nem fontosabb! Az egyetemen, főiskolán nem tanulnak meg fejni, ellátni, takarmányozni az
állatot. Az én elképzelésem szerint mintagazdaság-hálózatot kell létrehozni. Ebbe a körbe nehéz legyen
bekerülni, hiszen ezekben a gazdaságokban komoly
állami támogatással épülhetnének gyakornokszállók
minden kényelemmel ellátva. Itt évente 5-10 egyetemistát, főiskolást fogadnának hosszabb idejű szakmai
gyakorlatra szigorúan bentlakással.

A korszerű fejőgépház részlete.
- Nem fest rózsás képet a jövőről…
- Mint a számokból kitűnik, tejből a saját szükségleteinket sem tudjuk ellátni. Igaz az a statisztika, hogy a tehénlétszám valamelyest növekedik, de nem a tejelő,
hanem a hízómarha előállítására beállított tehénlétszám növekszik. Ha így megy tovább, átadjuk a magyar
tejpiacot azoknak, aki a kvótanélküliségre készülnek.
Azoknak, akik komoly termelőkapacitásokat hoznak
létre. Vegyük azt is számításba, hogy nem ugyanolyan
feltételek mellett termelünk, mint Nyugat-Európában.
Ennek többek között éghajlati okai is vannak, ezért
hazánkban kevesen tudnak jó minőségű tömegtakarmányt előállítani. Hollandiában minimum ötször megkaszálják a réteket, nálunk jó, ha egyszer lehet. Például
Észak-Németországban évi 500 kg feletti műtrágya hatóanyagot juttatnak a gyepekre, nálunk ez 170 kg-ban
maximálva van.
- Mondjunk valami jobbat is. Vannak kitörési pontjaink?
- Fejlesztés és korszerűsítés. Nagyon fontos az emberi tényező is, szakember nélkül nincs versenyképes termelés. A tejiparban Csermajor megszüntetése óriási űrt
hagy maga után. Úgy általában az elméleti képzéssel

- A két nagy beruházás mellett van-e még új terve?
- Régebben 250-260 tonna sajtot gyártottunk évente, a
parenyicánk messze földön híres volt. Nem tettem le
róla, hogy sajtkésztő manufaktúrát hozzunk létre, de az
a termelésünknek csak kisebb része lesz. A tejtermelésnél a cél az 1000-es tehénlétszám, a 11000 liter feletti
tehenenkénti termelés elérése és stabilizálása.
A Cosinus Gamma teje két szűrőn és egy pillanathűtőn keresztül, 4 fokosan érkezik a tartályokba. Naponta egy kamion tejet szállít el a Tolnatej. Ez a kapcsolat közel jár a húsz
évhez és a kialakult baráti kapcsolaton túl a pontos fizetés
jelentette a hűség zálogát. Folyamatosan pályáznak az állattenyésztést korszerűsítő pályázatokra. Mint mondja, az
utolsó hét évük csak beruházásból állt, meg kellett oldani
a takarmánytárolást, a trágyatárolást, létre kellett hozni a
biogáz erőművet. Ezt mind csak a támogatások igénybevételével lehetett megoldani. 1200 hektár területet bérelnek.
Tömegtakarmánnyal és alomanyaggal el tudják látni a
gazdaságot.
Tulajdonképpen mindenben megfelelnek a mai elvárásoknak, hiszen 550 hektárt öntöznek, megújuló energiát állítanak elő és hasznosítanak, zárt rendszerű trágyakezelést valósítottak meg technológiai fejlesztéseket hajtottak végre. A
komplex módon kialakított új teleprész mind tartástechnológiai, mind energetikai, mind ökológiai szempontból mintaértékű lehet a fejleszteni vágyók és a pályázatokat kiírók
számára egyaránt.
Bódi Ágnes
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Tejágazati konferencia
a kvóta-rendszer megszűnéséről
Az EDA (European Dairy Association - Európai Tejipari Szövetség) rendezésében
2014. március 19-én egy tejágazati konferenciát rendeztek Brüsszelben, amelynek központi témája a tejkvóta-rendszer 2015-ös megszűnése volt. Az EDA szakértői
mellett az Európai Bizottság, kutatóintézetek képviselői
tartottak előadásokat, valamint a svájci tapasztalatokat is
bemutatták, ahol 2009-ben szűnt meg a kvótarendszer.
Wolfgang Reimer, a baden-württenbergi Vidékfejlesztési
és Fogyasztóvédelmi Minisztérium főigazgatója szerint
mintegy 9000 tejtermelő farm működik a tartományban, ahol jelentős mennyiségű legelőterületük is van.
Kiemelte, hogy egyes németországi tartományokban
- Hollandiához hasonlóan - akár 15-20 százalékos termelésnövekedés is elérhető. Ugyanakkor óvatosságra
is intett, hiszen Németország szeretné elkerülni a sertés
ágazatban tapasztalt problémákat, ami az ágazat jelentős mértékű növekedését kísérte az utóbbi években.
Michel Nalet, az EDA elnöke hozzátette, hogy ugyan az
uniós piac mérete miatt jelentős, az igazi fejlődési lehetőség a Harmadik Országokban rejlik, ahol az EU-t megbízható, magas minőségű termékeket előállító partnernek tekintik.
Dr. Thorsten Hemme, az IFCN ügyvezető igazgatója szerint a világ tej és tejtermék termelése évente mintegy
3 százalékos növekedést érhet el. A tejtermékek iránti
világpiaci kereslet 2,4 százalékkal nőhet évente, ami 20
millió tonnát jelent (ez nagyságrendileg Új-Zéland éves
kibocsátásával egyenlő).
Az árak alakulása a következő alapvetések mentén befolyásolhatja az EU helyzetét: 20 euro cent/kg nyerstej
ár esetén az EU nettó importőri, 30 euro cent/kg-nál
közel egyensúlyi, 40 euro cent/kg esetén pedig nettó
exportőri helyzetbe kerül.
Az EU szempontjából jelenleg egy 30 euro cent/kg nyerstejár számít határvonalnak. A következő időszakban, a
jelenlegi mintegy 32-34 euro cent/kg-os árszintek mellett az EU-nak komoly fejlődési lehetősége lesz. 2024-re
az EU exportját többségében ugyanazon tagállamok
adják majd, amelyek jelenleg. Ezek az országok a többlettermelésüket az exportpiacokon helyezik majd el. DE,
PL, IE, DK, NL növekedése lehet a legnagyobb, míg HU,
SK és CZ várhatóan stabilizálhatja pozícióit.
Az Emmi tejipari vállalat képviseletében dr. Markus Willimann tartott előadást a Svájcban 2006 és 2009 között
megvalósított kvóta-kivezetésről. A kivezetés folyamata
egy többlépcsős rendszerben valósult meg. 1999 után
lehetőség nyílt a kvótával való kereskedésre. Ezt követően, 2006-tól 3 éven át tartott az államilag felügyelt átmeneti időszak. 2006. május 1. és 2009. április 30. között
a termelőknek lehetőségük volt önkéntesen kilépni a

kvótarendszerből. Ennek feltétele a termelői szervezeti
tagság volt. A tejtermelés már az átmeneti időszakban
is emelkedni kezdett, és végül 7-8 százalékos emelkedés volt kimutatható a kivezetés előtti időszak átlagos
termelési szintjéhez képest. Az opcionális kilépés lehetőségével már az első évben a termelők 63 százaléka élt,
és a 2009-es végdátumig ez 90 százalékra emelkedett.
2009 májusában kivezetésre került a kvótarendszer, és
bevezették a kötelező szerződéseket.
A 2006-os és 2012-es évet összevetve, a többlettermelést feldolgozói szinten a sajtgyártás (+56 millió kg), a
tejporgyártás (+78 millió kg) és a vajgyártás (+125 millió
kg) vette fel. Svájc 115 százalékos önellátottsági szintet
ért el, így 500 millió kg import mellett 850 millió kiló exportot bonyolít évente.
Az Arla Foods képviseletében Jais Valeur mutatta be a
szövetkezet történetét, működését és jövőjét, a kvótarendszer kivezetésének tükrében. Az Arla Foods szövetkezet 1880-ban alakult, és egyre bővülve 2013-ban
már 12,7 milliárd kiló tejet állított elő, ami összehasonlításképpen Hollandia vagy Olaszország tejkvótájával
egy-nagyságrendű. Az Arla tagjai között ma már nemcsak dánok, hanem angolok, svédek, németek, belgák
és hollandok is vannak. Véleménye szerint a kvótarendszer kivezetése után a termelés legjelentősebb mértékben a nyugati, északnyugati térségekben fog emelkedni, amelynek már most is láthatóak a jelei.
Kínát, mint a jövő világpiacát alapvetően befolyásoló
szereplőt elemezve elmondta, hogy a várható tej és tejtermék deficitje nagyságrendileg megegyezik a jelenleg
világpiacra kerülő tej és tejtermék mennyiséggel. 5 évvel ezelőtt Kína a nemzetközi kereskedelemben értékesített tej és tejtermékek 5 százalékát vásárolta meg, ez
mára 15 százalékra nőtt. Tekintettel arra, hogy szakértők
szerint ez az arány a jövőben 60 százalékra nőhet, a jövőben Kína egymaga lehet „A piac”, amely meghatározza
az árakat.
Az Európai Bizottság képviseletében Georg Häusler,
Dacian Ciolos mezőgazdasági biztos kabinetfőnöke elmondta, hogy az Európai Bizottság - pénzügyi és politikai okokból - ma már nem képes széleskörű piaci támogatásokat fizetni. Ugyanakkor az újonnan létrehozandó
piacfigyelő rendszer javíthatja a Bizottság reakcióképességét, hiszen a jelenleginél naprakészebb adatok állhatnak rendelkezésre.
Forrás:
Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály
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Életbe lépett a Magyar Élelmiszerkönyv kézműves élelmiszerekre
vonatkozó irányelve
A kormány az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelt feladatának tekinti a gazdák és kistermelők piacra
jutási feltételeinek javítását. A Vidékfejlesztési Minisztérium
- ennek eredményeként - örvendetes tényként tapasztalja,
hogy a helyi piacok növekvő népszerűségével, egyre több,
hagyományos technológiával, összetétellel, és ízvilággal
rendelkező élelmiszert is megvásárolhatunk. A fogyasztók,
a magyar termékek között egyre nagyobb számban keresik
a hagyományos úton előállított kézműves termékeket. Mivel a gyártók is szeretnének megfelelni a piaci igényeknek,
ezért egyre gyakrabban megjelenik a termékeiken, a „kézműves” jellegre utaló jelzés.
Hazánkban, amint azt egy korábbi beszámolónkban
már részletesen ismertettük, a feldolgozott élelmiszerek
minőségével szemben támasztott minimális elvárásokat
a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza. Ennek második
kötetében találhatók azok az irányelvek, amelyek a hazai fogyasztók számára fontos élelmiszerekre határoznak
meg irányelveket. A szabályozás igyekszik követni, a folyamatosan jelentkező piaci-, és fogyasztói elvárásokat.
Az élelmiszert előállítók, a fogyasztók igényeinek megfelelően, a szakma kiváló művelőinek bevonásával
- készítették el a Magyar Élelmiszerkönyv kézműves
élelmiszereket részletesen szabályozó irányelveit. Ezek
összefoglalásának az a célja, hogy összegyűjtse, és előírja azokat a jellemzőket - legyenek azok fizikai, kémiai,
érzékszervi tulajdonságok, illetve gyártási technológiák
-, amelyek alapján a fogyasztók meg tudják különböztetni a kézműves termékeket, a többi gyártóétól.
Az úgynevezett „magyar termékrendelet” már említi a
kézműves előállítást, a jelölésének lehetőségeit, azonban a kézműves jelleg ágazatonként olyan szinten eltérő, hogy külön részletes szabályozás is szükségessé vált.
Ezért született meg a Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelve, a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről.
A Magyar Élelmiszerkönyv többi irányelvéhez hasonlóan, jelen szabályozás is csak közvetett hatású. Vagyis ez
azt jelenti, hogy a jövőben is, nem csak az irányelvekben
meghatározott paraméterekben előírt minőségű termékeket szabad előállítani, illetve forgalmazni.
Az irányelv azt viszont megköveteli, hogy amennyiben
egy előállító, kistermelő, forgalmazó stb. termékét „kézműves” vagy „kézmíves” jelzővel szeretné ellátni, és az
arra a termékre, vagy termékcsoportra már létezik az

irányelvekben előírás, akkor meg kell felelni az abban
megfogalmazott feltételeknek. Ugyanakkor elvárható,
hogy a szabályozáson kívül eső területekre is a „kézműves” megjelölést csak ezen irányelvek figyelembevételével alkalmazzák.
Az említett irányelv először azokat az általános feltételeket határozza meg, amelyeket minden élelmiszert előállító ágazatnak figyelembe kell vennie. Majd az előállítás módját, az ahhoz szükséges tudást és tapasztalatot.
A felhasználható anyagok körét is erre alapozva korlátozza. Hiszen elvárható, hogy a kézműves technológiával készült, ennél fogva aránylag kisebb mennyiségben
előállított termék mesterséges anyagokat vagy édesítőszereket, ízfokozókat stb. ne tartalmazzon.
A kézműves termékeket lehet csomagolt, vagy csomagolatlan formában is forgalmazni. Az erre vonatkozó
szabályokat az egyes élelmiszeripari ágazatok fejezetei külön tárgyalják. Ugyanez vonatkozik az adott termékcsoport előállításának technológiájára is. Az egyes
ágazatok szabályozásának a legfontosabb pontjában, a
termékek jelölésében azonban megegyeznek. Vagyis a
kézműves/kézmíves megjelölést bátran alkalmazhatják
az előállítók, amennyiben megfelelnek az irányelveknek,
valamint a termékeiken mindig feltüntetik a gyártójának
nevét és címét.
A fentiekből kitűnik, hogy a „kézműves” jelző elsősorban
az előállítás technológiát jelzi, csak másodsorban a minőséget. Ugyanakkor a fogyasztók többsége jogosan
azonosítja a jobb minőséget is a „kézműves” jelzővel.
Ezért annak érdekében, hogy mégis legyen biztosíték
a jó minőségű kézműves termékekre, a Magyar Élelmiszerkönyv második számú szabályozása szerinti, a különleges, magas minőségre vonatkozó elvárásokat ezeknek
a termékeknek is teljesíteniük kell.
Azt azért fontos tudnunk, hogy az élelmiszer előállítás,
illetve forgalmazás során, az érvényben lévő élelmiszer
higiéniai előírásokat továbbra is, minden esetben be kell
tartani.
A szabályozás jelenleg az alábbi termékek körére terjed ki:
kenyérfélék, étolajok, bor-, és gyümölcsecetek, sertéshús készítmények, egyes tejtermékek, lekvárok, szörpök,
fagylaltok és fűszerpaprika-őrlemények.
Merényi Imre
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A tej árának alakulása
A fejlődő országok és elsősorban Ázsia tej és tejtermékek
iránti erősödő kereslete várhatóan tovább javítja az Európai
Unió exportlehetőségeit, ami a magyarországi tejpiaci folyamatokra is kedvező hatással lesz. A kvótarendszer megszüntetése ugyanakkor kiélezi a versenyt a tagországok
között, s bár a közösségi tejtermelés drasztikus növekedése nem várható, az elkövetkező néhány évben a belpiaci
pozíciók átrendeződésére lehet számítani.
A szakértők 2015-ben 0,8 százalékos, 2016-ban 0,7 százalékos, azt követően pedig évi 0,3 százalékos növekedést vetítenek előre. A 2020-ig mintegy 7,5 milliárd tonnára becsült
közösségi többlettermelés döntő része az EU meghatározó tejtermelő térségeiből származik majd, ezek Írország,
valamint a Dániától Északnyugat-Franciaországig húzódó
észak-európai tengerparti sáv.
A tejtermelő gazdaságok száma - a hatékonyság növekedésével párhuzamosan - általában továbbcsökkenése várható az EU-ba. A tejtermelése a közösség országaiban 7-8 százalékkal, hozzávetőleg 9 millió tonnával nőhet 2015–2020
között. A kvóta megszüntetése utáni években a termelés
bővülése felgyorsulhat, az állomány progresszív csökkenésével és a hozamok növekedésével párhuzamosan. A felvásárlás a termelésnél előreláthatóan nagyobb ütemben fog
nőni, amit a gazdaságok saját felhasználásának csökkenése
indokol. Ugyanakkor az EU termelésének robbanásszerű
növekedése nem várható a kvóták megszüntetése után,
mivel a termelési költségek a közösségen belül még mindig meghaladják a versenytárs exportőrökét, valamint a
termelés növekedését egyéb tényezők, elsősorban területi
és tőkekorlátok is visszafogják. A termelés előreláthatóan
a kevésbé hatékony déli és keleti térségekből az északi és
nyugati régiók (elsősorban Dánia, Franciaország nyugati
része, az Egyesült Királyság, Írország, Hollandia és Németország északi része) irányába tolódik el. A liberalizáció iránti
ellenérzés Franciaországban a legerősebb, ahol a kormányzat továbbra is támogatni kívánja a kevésbé versenyképes
termelőket. Ezzel szemben az északi tagországok, Dánia és
Hollandia, szövetkezeti óriásaik (Arla és Friesland Campina)
révén már korábban felzárkóztatták exportjukat. Németország a kvóta idején is ösztönözte a termelés konszolidációját. Írország ugyanakkor ugrásra készen várja a kvóta megszűnését, a termelés bővítésének lehetőségét.
A kvóta megszüntetése után a tagországok tejfelvásárlásának alakulását alapvetőn a tejtermelés versenyképessége, a kvótakivezetés időszaka alatt a termelésben és a
feldolgozók keresletében jelentkező független trendek, a
beruházások mértéke, a környezeti megkötések, valamint
a felvásárlási árak határozzák meg. A versenyképesebb tagországok termelésének növekedése a közösségi felvásárlási árak csökkenésének irányába fog hatni, ami a kevésbé
versenyképes tagok felvásárlásának mérséklődéséhez és
tejtermékimportjának növekedéséhez vezet. Azon tagországok számára, amelyekben a független strukturális trendek és az egyéb megkötések kevésbé meghatározóak, az
ár alakulása lesz a döntő.

A tagországok többségében várhatóan bekövetkező árcsökkenés a kereskedelmi kapcsolatok révén a többi tagországba is átgyűrűzik majd. Ugyanakkor a világpiaci árak
hatása – az erősödő nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok
révén – mérsékelheti ezt az árcsökkentő hatást.
Az Európai Bizottság elemzői úgy vélik, hogy a tej felvásárlási ára az EU belpiacán a kvótarendszer megszüntetése
utáni években a 2013. évinél valamivel alacsonyabb szinten alakul majd, 2016-tól azonban – elsősorban a sajt és sovány tejpor erős keresletének hatására – az ár kismértékben
emelkedhet és kilogrammonként 35 cent körül fog ingadozni 2023-ig.
Az előrejelzéseket számos bizonytalansági tényező terheli,
amelyek közül az Európai Bizottság elemzői szerint a legfontosabbak az oroszországi GDP, a NZD/EUR árfolyam, az
AUD/EUR árfolyam, az USD/EUR árfolyam, a közösségi takarmányozási költségek, az argentin export, a kínai GDP, a
japán GDP, valamint az USA GDP-jének az alakulása. Az előrejelzés soktényezős bizonytalansága mellett az árak nagymértékű ingadozásával továbbra is számolni kell.
A nyerstej ára az EU-ban (HUF/kg)
01/ 2014. 01/
Ország
2013. 01 2013. 12 2014. 01 2014.
2013. 01 2013. 12
Ausztria
103,27 128,87 129,73 122,03 100,07
Belgium
99,89 125,85 122,58 119,20
96,82
Dánia
104,26 127,82 129,81 120,93 100,95
Egyesült Királyság
103,09 119,39 120,04 113,11
99,95
Finnország
132,43 145,63 147,01 107,83 100,35
Franciaország
95,81 111,81 118,26 119,90 105,13
Görögország
133,61 135,59 137,40
99,90 100,74
Hollandia
104,85 132,25 130,02 120,45
97,73
Írország
99,54 128,13 125,70 122,66
97,51
Luxemburg
98,51 129,00 123,91 122,18
95,48
Németország
102,12 126,96 124,76 118,67
97,68
Olaszország
111,14 120,50 116,37 101,71
96,00
Portugália
93,87 111,30 110,37 114,21
98,57
Spanyolország
96,10 114,97 115,61 116,85
99,96
Svédország
108,70 126,15 126,60 113,13
99,76
Ciprus
172,87 175,29 174,71
98,17
99,07
Csehország
93,99 108,87 110,29 113,99 100,70
Észtország
94,54 112,71 119,50 122,77 105,39
Lengyelország
87,38 111,72 108,25 120,34
96,31
Lettország
85,03 100,99 103,41 118,13 101,79
Litvánia
89,32 109,02 110,21 119,86 100,50
Magyarország
92,14 105,99 107,70 116,89 101,61
Málta
154,55 146,41 140,84
91,13
96,20
Szlovákia
92,22 106,85 108,25 114,01 100,70
Szlovénia
90,34 108,57 112,54 121,00 103,05
Bulgária
99,86 109,59 111,67 108,62 101,29
Románia
90,52 101,53 103,63 111,20 101,45
Horvátország
- 113,49 112,51
98,54
EU-27
100,83 120,94 121,05 116,61
99,49
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Kezeljük hatékonyan a mikotoxin problémát!

A BIOMIN cég kiterjedt kutatás eredményeként kifejlesztette a Mycofix®
Plus 3.E terméket, amely hatékonyan tudja kezelni nem csak a jól megköthető toxinokat (aflatoxin), hanem a számunkra gazdasági veszteséget
jelentő ochratoxint, fumonizineket, zearalenont és trichotecéneket, valamint az ergot alkaloidokat is.
A termékben lévő szinergista ásványkeverék, szelektíven és visszafordíthatatlanul megköti a köthető toxinokat (aflatoxin), ám a termékben lévő két
enzimet elbontja a zearalenont, valamint a trichotecéneket. A toxinok két
fő támadási pontja: az immunrendszer és a máj, ezért a termék tartalmaz
egy szilimarin tartalmú növényi adalékot a májvédelemre, valamint egy
algakivonatot, amely támogatja a szervezet természetes immunválaszát.
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A bendőbaktériumok toxinbontó képessége miatt a tudomány állása
hosszú időn keresztül az volt, hogy a kérődzők nem annyira érzékenyek
a mikotoxinokra. A kérődzők ugyan valóban le tudják bontani a toxinokat, de csak bizonyos mértékben. A lebontatlanul továbbhaladó toxinok
ugyanolyan immunszupresszív és májkárosító (trichotecének: DON, DAS,
NIV, T-2), vagy ösztrogén-hatásúak (zearalanon), mint a sertések esetében.
A kísérletek szerint az aflatoxinnak maximum 40%-a bontódik le a bendőben. A zearalenont a bendőbaktériumok mintegy 90%-ban képesek
lebontani, de a bontásból alfa-zearalenol képződik, amely tízszer erősebben ösztrogén-hatású. Az is lényeges, hogy minél gyorsabban halad át
a takarmány a bendőben, a mikróbáknak annyival kevesebb ideje van a
toxinokat lebontani. Nagy mennyiségű táp etetése esetén gyorsabb az
áthaladás, így a bontás nem olyan hatékony. Túlzott táp-etetésnél a tehenek acidózis közeli állapotba kerülhetnek, így a toxinbontás még jobban

Az immunrendszert és a májat károsítják a trichotecének, amely befolyásolja az általános egészségi állapotot és végső soron a tejtermelés csökkenésre van kifejezett hatása. Nagy szerepet játszanak továbbá a tehenek
sántaságának kialakulásában is. Ösztrogén-szerű hatásával a zearalenon
szaporodásbiológiai zavarokat okoz. A tehenek hormonháztartásának
felborulása csendes ivarzáshoz, álivarzáshoz vezethet, sőt ki is maradhat
az ivarzás. Következménye a rossz termékenyítési index, valamint a petefészek ciszták. A frissfejős tehenek a legérzékenyebbek a toxinokra, mert
az ellés után erős immunrendszerre lenne szükségük és ugyanakkor még
magas tejtermelést is várunk tőlük.
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Sajnos a kimutathatósági szint alatt lévő toxinmennyiségben sem bízhatunk, mert a szint alatti sokféle toxin egymásra hatása miatt szinergizmus
alakulhat ki, azaz a toxinok kártétele megsokszorozódik. Ne feledkezzünk
el a maszkos toxinokról sem, amelyek a takarmányból nem kimutathatóak
a hagyományos analitikai módszerekkel, de az állatban a normál toxinoknak megfelelő tüneteket okozzák.

csökken, mivel a bontást végző baktériumok pH 5,8 alatt elpusztulnak. A
toxinok végső hatása pedig a tartási körülményektől, a stressz-állapottól, a
toxinok behatási idejétől és még sok tényezőtől függ.

e

A legtöbb tejelő tehenészetben csak az aflatoxinok elleni védekezésre helyezik a
hangsúlyt. Ez valóban fontos, de a megoldás egyszerű egy megbízható toxinkötő adalék takarmányba keverésével. Azonban az aflatoxin-kérdés megoldása után még mindig termeléscsökkenést és egészségügyi problémákat (pl.
szaporodásbiológiai zavarok) okozhatnak a rosszul köthető mikotoxinokkal
(fumonizin, ochratoxin, trichotecének, zearalenon, stb.) terhelt takarmányok.
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®

Hatékonyabb
védelem.

A mikotoxinok csökkentik a teljesítményt, és kihatással
vannak haszonállataink egészségi állapotára.

A Mycofix a helyes döntés a mikotoxinokkal
összefüggő kockázat kezelésében!
®

További információkért keresse fel a

mycofix.biomin.net
Naturally ahead
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Győrben is hódít a Tebike!
Cégfelszámolásból saját vállalkozásba, avagy egy sikersztori kezdete
A Győri Vásárcsarnokban csak néhány hete nyitotta meg
a Tebike Kft. a tejboltját, de már sokan ismerik. Néha csak
egy kis sajtkóstolóra ugranak be a szép, tágas boltba, aztán nem tudnak ellenállni a finomságoknak, és vásárolnak a sajtokból, tejből és túróból.
A 2000-ben alakult Tebike Kft. családi vállalkozás GyőrMén
főcsanakon. Ügyvezetője és tulajdonosa Pődör
István, aki követve édesapját, folytatja a családi hagyományt és tejfeldolgozással foglalkozik. A tejek jellegét
tükrözi a cég neve is Tebike, vagyis tehén, birka, kecsketej feldolgozásával foglalkoznak.
Pődör István Csermajorban tanult, majd tejipari technikusként, üzemvezetőként dolgozott a győri tejipari vállalatnál.
Amikor felszámolták a céget, ahol dolgoztam, megkérdeztem a családomat, vágjunk-e bele a vállalkozásba.
Mindenki egyetértett. A fiam Csermajorban végzett, ma
már tejipari technikusként, lányom pedig élelmiszer-mi-

- A telepen a családot is beszámítva összesen tízen dolgozunk, 160 darab kecskénk van, ők 5-6 százalékát
adják a tejnek, a többit vásároljuk. Több mint 100 kilométerről hozatjuk a kecsketejet. A tehéntejet a Rábaközből hozzák, az a közelben van. Éves szinten 5-600
ezer liter tejet dolgozunk fel, amelynek 60 százaléka
tehéntej, a többi birka, és a kecsketej a legkevesebb –
mondja Viktória.
Saját vegyes állományú kecskéik mellett fekete, spanyol
kecskéket is vettek, amelyekről azt írták, hogy tejük beltartalmi értéke sokkal jobb, mint a többinek, ami a sajtgyártásnál előnyt jelent.
- A kecsketartás nem egyszerű dolog, ez abból is látszik,
hogy kevés a termelő, pedig még több kecsketejet és
abból készült sajtot tudnánk értékesíteni - teszi hozzá
Pődör István.

Az új szerzemények.
nőségbiztosító agrármérnökként segíti munkámat mondta a családfő, aki úgy gondolja, hogy régi álma vált
valóra, amikor belefogott a családi vállalkozásba. Nem
kényszervállalkozásnak éli meg a váltást.
Pődör Viktória mutatja be a 800 négyzetméteres telephelyen működő sajtüzemüket. Sajtüzemük európai
technikai színvonalú, ahol a HACCP-rendszer működik.
Az üzem az uniós előírásoknak megfelel, a cégnek van
EU száma. Viktória foglalkozik a megrendelésekkel, a
kiszállítás szervezésével. Édesapja foglalkozik a terjesztéssel, a piaccal, állandóan úton van, testvére pedig a
termelést irányítja az üzemben. - Úgy mondják, hogy az
ereinkben is tej folyik – teszi hozzá.

A Tebike boltja Győrben, a Vásárcsarnokban.
- Milyen jellegzetes sajtokat készítenek?
- Kecsketejből félkemény sajtokat (Ménfői kecskesajt,
Kisalföldi kecskesajt) valamint háromféle ízesítésű (magyaros, fűszeres, natúr) friss sajtokat készítünk.(friss Kecskesajtok). Juhtejből félkemény sajtokat (Ménfői juhsajt,
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Kisalföldi juhsajt) és juhtúrót (Rábaközi juhtúró) valamint
friss juhgomolyát állítunk elő. Tehéntejből félkemény
sajtokat készítünk hagyományos technológiával, valamint gomolyákat. 2009-től cégünk elkezdte a Lajta és
Ilmici sajtok gyártását is. Ezek a termékek tehéntejből
készülnek rúzsflórával kezelve. 2010-től ezt kiegészíti a
Pálpusztai sajt gyártása is. A rúzsos sajtokat néhány hétig, a félkemény sajtokat 4-5 hónapig érleljük.
- Készülnek-e újdonsággal?
- Igen mindig próbálunk valami új termékkel megjelenni a piacon.
- Hol tudják eladni a termékeket?
- A termékek 90-95 százaléka Budapestre kerül. A piacokra, a nagykereskedelmi boltokba, a Sparokba, van
a METRO áruházban, és a CBA-ban is. Kedden és csütörtökön a csarnokokba, a piacokra utaztatjuk az árut.
Folyamatosan pályáznak is, hogy korszerűsítsék a telepet, csomagológépet, jelölőgépet is vettek, uniós támogatást is nyertek, ennek köszönhető, hogy eszközeik
modernek, minden feltételnek megfelelnek, de a tulajdonos szerint lenne még mire költeni. Most lett hatvan
éves. Arról kérdeztük, hogy elégedett-e a munkájával,
mit szeretne még elérni.

Tebike minőségi termékei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rábaközi juhtúró
Ménfői juhsajt
Kisalföldi juhsajt
Juhgomolya
Ménfői kecskesajt
Kisalföldi kecskesajt
Kecskegomolya
Friss kecskesajt
Pasztőrözött kecsketej
Tehén gomolya
Lajta sajt
Ilmici sajt
Pálpusztai sajt
Rábaközi tehénsajt

- Részben vagyok elégedett. Folyamatosan fejleszteni
kell az üzemet, a technológiát és lépést kell tartani a
korral.
Legnagyobb problémájaként azt említette, hogy a teljes
„tejes vonalon” nincs utánpótlás, megszűnt a csermajori
iskola, ha maguknak nem nevelik ki az utódokat, nem
lesz senki, aki helyükbe áll. Győrből, a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolából jönnek
gyakorlatra tanulók, tavaly egy diáknak megtetszett a
munkahely és a technikusi vizsgája után nálunk helyezkedett el.

A sajtok már szállításra várnak.

A Tebike erdeményei és szakmai elismérérései:
2002-ben Magyaros friss kecskesajt Kiváló termék elismerés,
2003-ban a Ménfői Juhsajt Aranyoklevél,
2004-ben a Ménfői Juhsajt másodszor és a Ménfői Kecskesajt először részesült Aranyoklevél,
2005-ben a Ménfői juhsajt Aranyoklevél,
2006-ben Friss Kecskesajt „kiváló termék” elismerés,
2007-ben Friss Kecskesajt „kiváló termék” elismerés,
2008-ban Kisalföldi juhsajt Arany Oklevelet, a Friss Kecskesajt „kiváló termék” elismerés, a benevezett termékeik a
Győr –Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját is megkapták.
2009-ben és 2010-ben a Kisalföldi Juhsajt az Arany Oklevelet ismételten elnyerte.
2011-ben a Lajta sajt arany oklevelet, a Pálpusztai sajt és a Magyaros Friss Kecskesajt díjat kapott.
2007 novemberében a Kisalföldi juhsajt és a Kisalföldi kecskesajt elnyerte a Kiváló Magyar Élelmiszer díjat.
2011-től a Lajta, Ilmici és a Pálpusztai sajtjuk a Hír (Hagyományok Ízek Régiók) védjegy használatát is elnyerték.Pálpusztai sajtjuk 2013 szeptemberében megkapta a Kiváló Magyar Élelmiszer díjat.
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Sajtoldal
Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete rovata
Májusi sajtos események
2014. május 10 - Első Pesti Sajtpiac
Hiánypótló, hagyományteremtő rendezvényt szervezünk Első Pesti Sajtpiac elnevezéssel, amely kifejezetten
a magyar kézműves sajtkészítők termékeinek szeretne
megfelelő megjelenési felületet biztosítani. A kiváló
minőségi termékek megjelenésére biztosíték a KKASE
- Sajtkészítők Egyesülete, amely szervezettel közösen
szervezzük az eseményt.
A rendezvény piac
jellegén túl kultúrát
is közvetít, minden
alkalommal előadásokkal, élő zenével, és
más, magas színvonalú programokkal is
várjuk a látogatókat.
Helyszínül kifejezetten
zárt, fedett területet
kerestünk a belváros
szívében, minél közelebb a turisták által
látogatott fővárosi látványosságokhoz. Így
találtunk rá a Polgári
Mulatóra, amely a fővárosban (Kossuth Lajos utca 17.) az
Astoriánál van.
Minden alkalommal egy sajtkészítő tart előadást mesterségéből, bemutatja az üzemét, sajtjait, havonta
egy alkalommal egy-egy sajtfajta köré szerveződnek a
programok, bemutatjuk kialakulását, elkészítési módját, felhasználási területeit. Rendszeresen szervezünk
borkóstolókat, teret engedünk egy-egy borászat bemutatkozásának is. Távlati terveink között szerepel egy
Első Budai Sajtpiac megszervezése is, amely az Első Pesti
Sajtpiac mintájára jönne létre.

A palóc sajtkészítés mesterségének bemutatása, kóstoltatással és vásárral egybekötve. Résztvevő kézműves
sajtkészítők: Maszlik Családi Gazdaság, Cservenák Kézműves Sajtműhely, HIKSZ Kft, Bokri Juhsajt Különlegességek, Várkonyi Attila, Mucsina Attila, Terman Családi
Gazdaság, Nagyrédei Kecskefarm.
A rendezvény helye, időpontja:
Szente, 2014. május 24.
Program:
10:00-18.00 óra sajtkészítés-bemutató, vajköpülés, sajtkóstoló, sajtvásár. Este nyolc órától Majka és Curtis előadása. http://www.palocok.com/Palóc%20ízvarázs
A Maszlik Családi Gazdaság bemutatkozása:
A Középső-Cserhát szelíd lankáin, a palóc föld szélén,
a Szente patak völgyében helyezkedik el családi gazdaságunk. Mezőgazdasági vállalkozásunkat 1991-ben
növénytermesztéssel kezdtük, majd 1999-ben állattenyésztéssel bővítettük ki. Éveken át fő profilunk a tejtermelés volt, majd 2007-ben elindítottuk tejesautónkat,
amellyel a környékben közvetlenül értékesítjük termékeinket. Legfontosabb célunk, hogy a teljes termelési
folyamatot kézben tartva „a földtől az asztalig” mindent
megtermeljünk. Idén a Palóc Sajtút egy állomásaként
debütálunk Szentén. Várhatóan augusztusban nyitjuk
meg a sajtút-állomásunk, ahol kézműves termékeinkkel,
sajtos-foglalkozásokkal várjuk látogatóinkat.
Eredmények, amelyekre büszkék vagyunk: Magyar Sajtmustra, Nagyegyháza, Tehéntej, friss és lágysajtok kategória: Fokhagymás gomolya 2. helyezés, Sajt és Túró
Fesztivál, Gyomaendrőd: Fokhagymás füstölt gomolya
3. helyezés, HÍR Védjegy, Palóc Tehéngomolya

Kiállítók jelentkezését a
06/70-326-7540-es telefonszámon várjuk.
2014. május 24. - Palóc Ízvarázs
A Palóc Sajtút bemutatkozik, a szentei sajtút-állomás alapkő letétele.
Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete és a
KKASE-Sajtkészítők Egyesülete a LEADER térségek közötti
együttműködés keretében szeretettel várja a kirándulókat, Palóc Ízvarázs elnevezésű rendezvényünkre, amelyet
az induló Palóc Sajtút és a hozzá szervesen kapcsolódó
Szentei Sajtút-állomás kialakításához kapcsolódik.

Termékeink: házi tej, túró, tejföl, vaj, gyümölcsös joghurtok, gomolyasajtok, nemespenésszel érlelt sajtok, félkemény sajtok.
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Mozgóboltunk Szente 40 kilométeres körzetében (Balassagyarmat, Őrhalom, Magyarnándor, Cserhátsurány,
Debercsény, Bánk, Felsőpetény, Diósjenő, Cserháthaláp,
Csitár, Mohora, Herencsény, Rétság) mindenkihez igyekszik eljutni.
Maszlik Zoltán kistermelő
2655 Szente, Szent Erzsébet u. 5.
Telefon: 06 30 210 0493
E-mail: maszlikzoltan@freemail.hu
www.maszliktej.hu
Híreink
Névváltozás:
A Budapest Környéki Törvényszék bejegyezte névváltozási kérelmünket 2014. április 29-én, immáron a Kis-,
Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete (KKAOSZE) hivatalos neve: Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete (KKASE – Sajtkészítők
Egyesülete).
Támogatás:
A KKASE – Sajtkészítők Egyesülete részére a LEADER
térségek közötti együttműködés keretében, a Magyar
Sajtút Hálózat létrehozására, benne a Völgy Vidék Sajtút
projekt beindítására, valamint a Palóc Sajtkészítők Hálózatának megszervezésére, és a Palóc Sajtút projekt beindítására közel 17 millió összegű támogatást ítélt meg az
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A támogatási
összeget többek között egységes arculatra, marketingre
és honlapra tudjuk fordítani ezzel segítve a kézműves
sajtkészítőket.
Olvasói kérdések
– Rendkívül érdekelne, hogy vannak-e elérhető tudományos cikkek, amelyek a penésszel érő sajtok tartós fogyasztása során fellépő élettani változásokat követi nyomon? Camembert és rokfort sajt is érdekelne vagy például
az, hogy a gomba anyagcsere tevékenysége folyamán
milyen vegyületek jutnak a sajtba, esetleg mik a hatásuk.
(Milotai Richárd)
Figyelmébe ajánlom azt a jegyzetet, amely a „Tejipari
technológia (Tej és tejtermékek a táplálkozásban)” címen

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán tanuló élelmiszermérnök szak hallgatóinak
készült. Kérdésére válaszolva a jegyzet 289. oldalát idézem: „A penészeket, különösen a Penicillium-tenyészeteket előszeretettel használják a sajtelőállítás folyamán,
különösen a sajtok felszínén, ezért felvetődik a kérdés,
hogy vajon keletkeznek-e mikotoxinok az előállítás folyamán. Korábban azt gondolták, hogy ezek a penészek
termelhetnek aflatoxinokat, de később kiderült, hogy ez
a feltételezés a kísérleti eredményekből levont helytelen
következtetés volt. A P. roqueforti az alábbi vegyületeket
és bomlástermékeket szintetizálja: A roquefortin alkaloida, amely 0,056,8 mg/kg koncentrációban lehet jelen pl.
a kék sajtban, a P. roquefortira jellemző degradációs termék. Jelenlegi tudásunk szerint ez a koncentráció igen
alacsony ahhoz, hogy toxikus legyen, ezért a kék sajt fogyasztása semmilyen veszéllyel sem jár.
Az úgynevezett RP-toxint csak nagyon kevés P. roqueforti tenyészet termeli, és az is csak mesterségesen előállított táptalajon. A sajt alkalmatlan médium az RP-toxinok
termelésére, másfelől pedig az RP-toxinok instabilak és
különösen a sajtban gyorsan reagálnak egy aminocsoporttal, majd rövid idő alatt átalakulnak egy ártalmatlan
vegyületté, ezért ezt a toxint sohasem tudták sajtból kimutatni még akkor sem, ha a sajtot RP-toxint is termelő
tenyészettel készítették.
Az egerek számára rákkeltő patulint nem termelnek
azok a tenyészetek, amelyeket a sajtelőállítás folyamán
használnak. Ezen túlmenően a patulin a sajtban gyorsan detoxikálódik, valószínűleg egy szulfhidrilcsoporttal
való reakció során, így ez az anyag nagyon gyorsan eltűnik akkor is, ha esetleg kezdetben még jelen is volt
a sajtban. Nem tudtak kimutatni patulint a Tilsiti sajtból
még akkor sem, amikor azt mesterségesen megfertőzték patulint termelő mikroorganizmusokkal.
Nem tudtak kimutatni mikotoxinokat P. caseicolum és P.
camemberti tenyészetekből sem. Semmiféle káros hatást sem találtak, amikor a sajtelőállításnál használt penészeket állatokkal etették. Végső következtetésként elmondható, hogy a sajtkészítés során használt penészek
ártalmatlanok az ember számára, fogyasztásuk teljes biztonsággal javasolható.”
Forrás: http://www.em.sapientia.siculorum.ro/pdf/oktatasi%20segedanyagok/

Az Egyesületünkhöz történő csatlakozás módja: a Csatlakozási Nyilatkozat kitöltése, (melyet a honlapukról letölthet),
az éves tagdíj befizetése (magánszemélyeknek 12.000 Ft, cégeknek 24.000) OTP számlaszám: 11703006-20075110
Az Egyesületet támogathatja adója 1%-val: adószám 18713893-1-03
Munkánkról, aktuális programjainkról honlapunkon és facebook oldalunkon is beszámolunk. Kövessen bennünket!
www.kkaosze.hu| https://www.facebook.com/sajtkeszitokegyesulete | sajtkeszitokegyesulete@gmail.com | +36309671437
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Ünnepség Tusnádfürdőn
Hargita megyében, Tusnádfürdőből érkezett a meghívás a
március 15-ei ünnepségre és egyben az ottani Turul szobor
koszorúzására.
Az ünnepségen Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere köszöntötte az eseményen részt vevő közel ezer helyi
és környékbeli lakost, Partl Alexandra Petrát, a csíkszeredai magyar konzult, Korodi Attila környezetvédelmi minisztert, Bíró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét, Lévai
Zoltánt, mint a testvértelepülés, a XVIII. kerület alpolgármesterét és dr. Lendvay Béla aranytollas újságírót a vele
érkezett magyarországi vendégekkel együtt.
Albert Tibor beszédében emlékezetett arra, hogy a turul
ma is él a magyarság tudatában, városa régen szeretett
volna egy turul szobrot, ezt a szándékot karolta fel Darab Csaba agrármérnök Magyarországról, és évek óta áll
a szobor a nemzeti összetartozás bizonyítékaként. 2005
márciusában lett készen a bronz Turul szobor, amit Darab Csaba saját pénzén készíttetett el egy szobrásszal a
korabeli fotók alapján, mert a székelyek az oroszok elől
leszerelték és elásták, hogy megmaradjon. A földben az
eredeti fából készült turul teljesen elkorhadt.

A vendégek felszólalásai után a csíkszeredai
magyar konzul Orbán
Viktor magyar miniszterelnök üdvözlő levelét olvasta fel.
Az ünnepség után
a rendezők emlékülést tartottak, ahol
az elhunyt Darab
Csabára emlékeztek.
Dr. Lendvay Béla az
adományozó életét
mutatta be, majd
kitért arra, hogy annak életelemévé vált
a nemzeti összetartozás eszméje, ennek köszönhető,
hogy áldozatos munkájával született meg a szobor.
Szöveg és fotó: Lendvay András

A világ legnagyobb mesterséges állomásának
magyarországi kínálata
Holstein-fríz szaporítóanyag
Hollandiából,
a Holstein-fríz hazájából!
•
•
•
•
•
•
•
•

Legmagasabb hasznos élettartam
Gazdaságos tejtermelés
Kimagasló beltartalom
Egészséges tőgy és láb
Vörös színváltozat
Jó párosíthatóság
Változatos genetikai háttér
Megbízható társaság,
legmodernebb technológiával!

Agroprojekt Kft. 8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33.
Tel.: 06-85-460-735 Fax: 06-85-560-132 Mobil: 06-20-428-0103
Email: crv@agroprojekt.hu www.agroprojekt.hu
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Sebestyénék sajtkonyhája Óhidon
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezetének székházában Süle Katalin megyei elnök és
Fejér Eszter élelmiszeripari referens a statisztikai adatok
alapján arról adott tájékoztatást, hogy az állatállomány
növekvő tendenciát mutat országosan, s ez jellemző Zalára is.

is foglalkozni. Átvette a tejcsarnokot, gazdája lett a tejértékesítésnek. Megélték azonban, hogy az úgynevezett
„kicsiket” kiszorították mindenféle kifogással.
Bezárt a tejgyűjtő, majd maga a keszthelyi tejüzem is.
Annak ellenére, hogy a magángazdálkodás útja sokszor
rendkívül göröngyösnek bizonyult, nem hátrált meg
a család, s a fiatalokkal együtt inkább a fejlesztést választották. Megszervezték a közvetlen tejeladást, majd
a feldolgozást, s megszületett a saját márka, a Sebisajt.
Összesen 112 hektár szántón gazdálkodnak, amiből 71
hektár saját tulajdon, a többi haszonbérlet. Takarmánynövényeket termesztenek, közülük kiemelten lucernát.
Meghonosították az osztrákoknál korábban látott lucerna szenázs készítési technológiát. A körbálázásnál a lucernát „beoltják” gombaadalékkal, aminek segítségével
a fóliába csomagolt takarmányból kitűnő szenázs erjed.
A fejőstehenek takarmányozására nagy figyelmet fordí-

A tejtermelést és az utánpótlást biztosító tehénállomány
létszáma 13 százalékkal nőtt és bővült kilencezerre. Tejfeldolgozói források alapján a Zala megyében működő
tejtermelő (tehén) gazdaságok száma: 21. Ez a szám a
kecsketej feldolgozókat is magában foglalja. Az utóbbi
időben a nagy telepek mellé egyre több kisebb állománnyal rendelkező gazdálkodó sorakozott fel, bővült
a tej-, tejtermékek közvetlen értékesítése, ennek eredményeként tavaly már 1 millió liter friss tejet forgalmaztak közvetlen környezetükben a gazdák. Az is jellemző,
hogy a kettőshasznosítású magyartarka fajta növekvő
teret nyer. Egy ilyen fejlődő parasztgazdaságot látogattunk meg Óhídon.
Sebestyén Zsolték a falu szélén, a birtokukon építették
meg családi házukat, amelynek udvara rákapcsolódik
a gazdaságra. A gépudvarban a talajművelés, a takarmánytermelés gépei sorakoznak, mögötte a karám,
ahol a húshasznú tehenek töltik a téli időszakot. Ahogy
a gazda mondja, hátukon a hóval terelik be őket a nyári
legelőről. Odébb 70 százalékos készültségben áll az új
hizlaló istálló, amit pályázati pénz segítségével építenek.
A tejtermelő tehenek istállója a telep elején áll, s mellette alakították ki a sajtkonyhát, Sebestyénné Sulyok
Anett „birodalmát”. Itt készülnek kilencféle ízesítéssel a
finoman füstölt kemény sajtok, a friss sajtok, a hamar
megkedvelt ordakrémek. A fiatal család három éve lakik
a saját földjén, ám az ide vezető útnak története van.
Az utca végén laknak Anett szülei. Édesapja, Sulyok Béla
még a tsz-időszakban - a rendszerváltás hajnalán - érezte meg, hogy új világ jön, s otthagyta a szövetkezetet.
Az állattartásban látta a jövőt, s elkezdett hús marhákkal

Sebestyénék sajtjukkal.
tanak Sebestyénék, mindenből a legjavát kapják, így a
tej egyenletesen jó minőségű. A sajtkészítés nem tűri az
ingadozást. Az átlagos hozam teheneként napi 18 liter.
A 72 tehénből álló magyartarka állományból 15 tejhasznú, a többi legelőre alapozott húsmarha. Két bikára bízták a szaporítást, s a tejelő teheneknél úgy ütemezik az ellést, hogy folyamatosan legyen elegendő
alapanyag a feldolgozáshoz, viszont a legelőn tartott
tehenek tavasz végén, nyár elején ellenek. A borjakat
eddig ősszel adták el 220-250 kilogrammosan. S mivel
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jó a kereslet, pályázat segítségével hizlaló istálló épül,
s hízottan adják el a húsállatokat. Tapasztalataik szerint
az éttermek igénylik a jó minőségű marhahúst. Zsolt
úgy számol, a hizlalt állatok levágását érdemes megszervezi, ezáltal garantálni tudja az eladásnál a jó minőséget. A tejtermelést is egy kicsit tovább fejleszti,
20 tehenes állományt alakít ki. Mert igény van a jó házi
árura, sajtjaik a sümegi piacon, Keszthelyen a termelői
boltban és éttermekben landolnak. Szakszerűen csomagolva, címkézve találkoznak a vevők a házi áruval. A
sajtokat készítő Anett elárulja, tovább bővül a piac, hamarosan Budapestre is szállítják a Sebisajtot.
Az óhídi család megtalálta számítását a kisgazdaságban,
s bíznak abban, hogy folytatódik a gazdák támogatása.
Hosszútávra terveznek, Zsolt mezőgazdasági szakközépiskolában végzett, felesége Anett pedig Csermajorban
OKJ képzésben tanulta meg a sajtkészítést. No és persze a saját gyakorlat segítségével. Három fiút nevelnek,
Barni 16, Lóránt 13, Zsombor 11 éves. A legnagyobb fiú
már döntött, hogy a családi gazdaságban marad, Pápán
tanul a mezőgazdasági szakközépiskolában.
Körbejárva a Sebestyén majort, minden arról árulkodik,
hogy ez a család okosan gondolkodva lépésről, lépésre
rendezkedett be sok-sok munkával. Jutott hely a család
ellátását szolgáló mangalicáknak is, s amikor Anett az
asztalra teszi a választékot reprezentáló sajttálat, a gazda
saját termésű rizlinget tölt a poharakba. Idén új szőlőt is
telepítettek.

Izelítő a kisüzemi sajtokból.
- Mi magyar gazdák eljutottunk oda, hogy tudunk gazdálkodni, jó minőségű árut termelni. Az egészséges, jó
minőségű házi élelmiszernek egyre nagyobb az értéke.
Azt hangoztatom, a kamarában már értik és talán az
agrárkormányzat is tesz majd lépéseket azért, hogy
legyen jó agrármarketing. Magunk közül kerüljön ki
a felvásárló és akkor több marad a termelő zsebében.
Magunk tudjuk legjobban az árakat alakítani. A sajtjaink azért fogynak jól, mert megfizethető áron adjuk.
Olcsóbban, de vigyék…Így jár jól mindenki. - fejtette ki
Sebestyén Zsolt óhídi gazda.
Bozsér Erzsébet
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Versenyképes jó minőségű
termelői nyerstej termelés
új megközelítésből
A jó minőségű tejtermékek előállításának alapja a minden
(biológiai, kémiai, fizikai) szempontból kiváló minőségű
termelői nyerstej. A nyerstej minőségén túl annak előállítási
költsége, ára is döntő fontosságú. Tehát mind a két követelménynek egyidejűleg kell megfelelni.
Magyarország a GMO mentes utat választotta. A magyar
állattenyésztésnek ebből eddig egyetlen fillér előnye
sem származott, mert a takarmányozás során nemcsak a
hazai GMO mentes takarmányokat használta, használja
fel, hanem nagy mennyiségű import GMO-s szóját is. Ez
a gyakorlat amellett, hogy drága és kiszolgáltatottá teszi
a termelőket, nem jelent piaci előnyt, mert nem GMO
mentes takarmányozásban részesülnek az állatok.
A tejelő tehenészetekben általában a cél a minél nagyobb fajlagos hozamok elérése. Ez csak akkor lehet
sikeres, ha mind a genetika, mind a tartás- és takarmányozástechnológia és a menedzsment rendkívül professzionálisan működik. A legkisebb hiba is már jelentős
veszteséget okoz.

A tejhozamok maximalizálásának van egy másik nagy hibája, hogy túlzott abrakfelhasználást igényel, ezért a tejelő szarvasmarha ágazat jövedelmezőségét nagymértékben befolyásolja az abrak (teljes értékű takarmányok)
ára. Ez azért is fontos, mert az összköltségnek jelentős,
mintegy 60-75 százalékát teszik ki a takarmányozási költségek. További problémát jelent, hogy a nagymértékű
abraketetés nem biztosítja a bendő megfelelő működését. A kérődzés nem az élettanilag optimális módon
történik, bendőrenyheség lép alakul ki, a bendő pH
savas irányba tolódik el. Ez természetes is, hiszen a kérődzők természetes takarmánya a nagy rost- és relatíve

kis energitartalmú tömegtakarmányok. A nem megfelelő bendőműködés az oka csaknem minden esetben a
tehenek különböző egészségügyi, szaporodásbiológiai,
tejbeltartalmi stb. problémáinak.
A tömegtakarmányt fogyasztó állatfajok/ágazatok, így
a tejhasznú tehenészetek, növénytermesztéssel való
kapcsolata azonban alapvetően más, mint az abrakfogyasztó ágazatoké, mivel nagy mennyiségű tömegtakarmányt (szilázst, szenázst, szénát, stb.) fogyasztanak. Ez
adja ezen ágazatok speciális, ellentmondásos helyzetét.
A tömegtakarmány termesztés sok esetben másodlagos, harmadlagos helyet tölt be a szántóföldi növénytermesztésben, illetve szükséges rosszként kezelik, (nem
beszélve a gyepgazdálkodásról) annak ellenére, hogy a
tömegtakarmány termelésben nagyon jelentős lehetőségek vannak. A különböző tömegtakarmány növények
pedig köztudottan például a lucerna, rendkívül alkalmasak adott szántóterületek termőképességének természetes úton történő javítására.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a tömegtakarmányok minőségére, ezzel összefüggésben betakarítására, tartósítására, tárolására nem fordítanak megfelelő gondot,
elsősorban a mennyiségi szemlélet jellemzi a tömegtakarmány termesztést. A tehenek takarmányfelvevő
képessége korlátozott, így egységnyi mennyiségű rossz
minőségű tömegtakarmánnyal kevesebb táplálóanyagot és energiát tudnak felvenni. A táplálóanyag és energiahiányt ezért koncentrált (teljes értékű) takarmány
etetésével pótolják. Végezetül és nem utolsó sorban a
túlzott abrakfogyasztás az alapvető oka annak, hogy a
termelő nyerstej bel tartalma, elsősorban zsírtartalma
nem megfelelő. A tejzsír előállítása elsősorban a tehenek által felvett tömegtakarmány nyersrost mennyiségétől és minőségétől függ. A nyersrost mennyisége
nemcsak a tejzsír mennyiségét, hanem összetételét is
befolyásolja.
Az utóbbi években fokozódik az egészségvédő, bioaktív
anyagok, például n-3 zsírsavak, konjugált linolsav (KLS)
kutatása, melyeknek fokozott szerepet tulajdonítanak a
humán egészségvédelemben. A konjugált linolsavat a
kérődzők bendőjében a Butyrivibrio fibrisolvens baktérium állítja elő. Elszaporodásukat a nyersrost határozza
meg. Tehát a kérődzők, tejelő tehenek szempontjából
kulcsszerepe van a megfelelő tömegtakarmány ellátásnak. Mit lehet tenni?
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Magyarországon napjainkban a tejtermelő szarvasmarhák takarmányozása csaknem kizárólag kukorica, illetve
kukorica-cukorcirok szilázsra, lucerna szenázsra és/vagy
szénára - mint tömegtakarmányokra - alapozott. Az alapkoncepció, nevezetesen, hogy a kukorica szilázs fehérjehiányát lucernával -, illetve a lucerna energia hiányát kukorica szilázzsal kompenzáljuk, jónak tűnik, de nem az!
Egyik takarmány sem tartalmaz elegendő mennyiségű,
könnyen emészthető cellulózt. További gondot jelent,
hogy a tejtermelés fokozása érdekében egyre több abrakot etetnek a tejelő tehenekkel, ami csökkenti a tehenek által felvehető tömegtakarmány mennyiségét. A
következmények pedig ismertek.
Ennek eredménye a tehenek szervezetének diszfunkciója, amely egészségügyi-, valamint szaporodásbiológiai
problémákhoz, valamint a tejelő tehenek hazai átlagos
2,5 laktáció utáni selejtezéséhez vezet.
Nyugat-Európában (Franciaországban) terjedőben
van, a tejelő tehenészetek tömegtakarmány ellátását
megalapozó úgynevezett „Tíz fű” keverék, amely pázsitfűfélék, valamint pillangósnövények optimális arányú
keveréke. Ez egy 5 éves kultúra, amely szenázsának a laktációs energia tartalma a silókukorica szilázséval megegyező (6,4-6,6 MJ/sz.a.), nyersfehérje tartalma pedig
olyan magas (16-17 %/sz.a.), hogy a tejelő tehén napi
takarmányadagja nem szorul fehérje kiegészítésre. A
takarmányozási koncepció másik tömegtakarmánya az
úgynevezett „Őszi keverék”, amely támasztónövényből
(tritikálé, árpa, őszi zab), valamint pillangósnövényből
(őszi takarmányborsó, takarmánybükköny) áll. Mindkét
tömegtakarmány közös jellemzője, hogy nagymennyiségű, könnyen emészthető cellulózt tartalmaz, termésmennyiségben pedig nem, vagy alig marad el a hagyományos silókukorica-lucerna termésétől.
A franciaországi Mourjou Cantal megyében található
Mrs Fernand et David AYMAR, GAEC Aymar gazdaságában több mint tíz éve megkezdték tejelő állományban a
Tíz fű keverék etetését. Gazdasági abrak kiegészítésben,
amely az őszi keverék szemtermése volt kizárólag csak a
napi 16-20 liternél többet termelő tehenek részesültek.
Tehát semmilyen, a gazdaságon kívüli fehérje és egyéb
abrak kiegészítést nem kaptak az állatok. Az őszi keverék
szártermését szénaként hasznosították a gazdaságban.
Az egyszerű agrotechnikának, illetve a műtrágya használat teljes megszűnésének és a külső (vásárolt) abrak
takarmányok mellőzésének köszönhetően a tejelő tehenek takarmányozási költsége éves szinten 15-25 %-kal
csökkent, a korábbi hagyományosnak tekinthetőhöz (silókukorica + vásárolt abrak takarmány, elsősorban szójához) viszonyítva.
Mindezek alapján, ezzel az új tömegtakarmányozási
rendszerrel az abrak, ezen belül a fehérje takarmányok
kiváltása gyakorlatilag megoldható, a gazdaságokban
megtermelhető, illetve az import szója (GMO) etetése
teljes egészében kiváltható.

Ezzel egyrészt a takarmányozási költségek nagymértékben csökkenthetők, a tehenek hosszú hasznos élettartalma, reprodukciója javítható. Ebben az esetben tehát
nem a tejtermelés maximalizálása, hanem a költséghatékonyság a cél. Azon túlmenően, hogy ez az új tömegtakarmányozási rendszer gazdaságos, az állatok igényeit
természetszerűen kielégíti, korábbi hagyományainknak
jobban megfelel, jól beilleszthető a jelenlegi növénytermesztési struktúrába, és nem igényel különleges agrotechnikát. Mindez alapja lehet a versenyképes, megnövelt biológiai értékű tej előállításának, amely alapját
képezheti a hazai versenyképes tejtermék előállításnak.
Ennek az új tömegtakarmányozási rendszernek hazai
viszonyok közötti igazolására az említett takarmánykeverékek termesztéstechnológiai, takarmányozási, tejtermelési (mennyiségi és minőségi), költséghatékonysági
vizsgálatai a Szent István Egyetemen az elmúlt években
megkezdődtek. Az előzetes eredmények mind alátámasztják a külföldi tapasztalatokat.
Dr. Póti Péter
a Szent István Egyetem
Állatenyésztés-tudományi Inézet igazgatója
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1118 Budapest
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Európai Regionális
Kecske Konferencia 2014
A Kecske Világszövetség (International Goat Association,
IGA) a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú
Egyesületnek ítélte a két világkonferencia (2012 és 2016)
közötti ”Európai Regionális Kecske Konferencia 2014”
megrendezési jogát. A konferenciára az elfogadott terv
szerint magyar-román határon átnyúló közös program
keretében került sor Debrecenben (2014. április 8-10.) és
Nagyváradon (2014. április 11.).

32 országból 210 résztvevő tisztelte meg rendezvényünket. A legtöbb résztvevő Magyarországot, Romániát és Törökországot képviselte, de az európai országok
mellett voltak résztvevőink távoli országokból is (Mexikó, Malajzia, USA, Dél-Afrika, Új-Zéland, Izrael, Libanon,
Marokkó).
A konferencia sikerét jelzi, hogy a tapasztaltak alapján
felkérték az Egyesületet, pályázza meg a következő világkongresszus (2020) szervezési jogát és a konferencia
fő szervezőjét Dr. Kukovics Sándort, az IGA közép és kelet európai igazgatóját jelölték a Kecske Világszövetség
elnökségébe.
Dr. Kukovics Sándor, elnök
Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület

Vegyes sajttál
fotó: Biszkup Miklós
A konferencia hivatalos programját képezte az a szakmai kirándulás, amelynek keretében négy eltérő méretű
kecsketenyészetet mutattunk be a résztvevőknek 2014.
április 7.-én (Valkó) és 8-án (Balmazújváros, Debrecen).
2014. április 8-án megrendeztük a IV. Magyarországi
Kecske és Juh Tejtermék Versenyt, amelyre 44 féle tejterméket nevezett be 10 feldolgozó. A termékeket egyegy magyar és nemzetközi bíráló bizottság minősítette.
A konferencia hivatalos megnyitására és a plenáris ülésre 2014. április 9-én Debrecenben került sor, amit a Tenyésztési- (FAO Workshop) és Takarmányozási szekció
követett. Április 10-én az Állategészségügyi-, a Környezetvédelmi és termelési rendszerek szekciót, valamint
az Állatjóléti kerekasztalt és az első Szaporodásbiológiai
workshopot tartották meg. Április 11-én Nagyváradon
a „Humán egészség és a kecsketermékek” című szekció
mellett további két szaporodásbiológiai workshopra került sor. A konferencia keretében 30 országból 92 előadást (ebből 25 volt magyar, 17 román és 12 török), valamint 7 országból 18 posztert mutattak be. A 110 előadás
szerzői 31 országból származtak.
A konferencia programját Debrecenben 2014. április
9-én este Magyar Est, 2014. április 10-én este pedig gála
vacsorával egészítette ki. A konferencia záró vacsorájára
Nagyváradon került sor 2014. április 11-én.
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IV. Magyarországi
Kecske és Juh Tejtermék Verseny
Debrecen, 2014. április 8.
A tejtermék versenyre az Európai Regionális Kecske Konferencia 2014 című rendezvény programja keretében került
sor, a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület szervezésében Debrecenben. A versenyre 44-féle tejterméket (lágy-, félkemény- és kemény sajtot, sajtkrémet, joghurt féleséget) nevezett be 8 eltérő méretű és tevékenységű
tejfeldolgozó.
Kecske tejtermékek

Joghurt

Lágysajt

Félkemény
sajt

Kemény sajt

Termék

Helyezés Termék neve
I.
füstölt kecskesajt
kisalföldi kecskesajt, hosszú érlelésű, röglyukas, fekete
I.
kéregbevonat alatt érik
II.
natúr kecskesajt
II.
rókagombás kecskesajt
III.
kemény, 1 éves érlelt sajt
10
hónapos érlelt natúr - parmezán jellegű, préselés
III
nélkül
III.
köményes 5 hónapos juhsajt
I.
félkemény érlelt - 3 hetes érleléssel, prés nélkül
zsúrsajt , rúzsbaktériumos - 1 hónapos érleléssel - préII.
selés nélkül
I.
Camambert típusú fehérpenészes sajt
I.
zöld fűszeres, zsíros kecskesajt
II.
olivabogyós lágy - friss kézműves sajt
II.
natúr lágy - friss kézműves sajt
III.
provánszi zsíros kecskesajt
III
vörösboros zsíros kecskesajt
I.
natúr kecsketej joghurt
I.
mézes-citromos kecsketej joghurt
II.
áfonyás ivójoghurt
II.
natúr ivójoghurt
III.
aludttej, kecsketejből

Gyártó
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
TEBIKE Kft, Győr
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
Mircz Nárcisz, Debrecen
Nagy László, Eger
FUCHS Kft, Valkó
Nagy László, Eger
FUCHS Kft, Valkó
FUCHS Kft, Valkó
Nagy László, Eger
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
Valiskó Olivérné, Nagyréde
Valiskó Olivérné, Nagyréde
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
Varga György, Nagykörü
Varga György, Nagykörű
FUCHS Kft, Valkó
FUCHS Kft, Valkó
Varga György, Nagykörű

Juhtej termékek

Sajtkrém

Lágysajt

Félkemény sajt

Termék

Helyezés
I.
I.
II.
II.
III.
III
III.
I.
I.
II.
II.
III.
I.
II.

Termék neve
kékpenészes 4 hónapos roqfort jellegű sajt
natúr juhsajt
füstölt ménfői juhsajt
natúr juhsajt
füstízű juhsajt
14 hónapos natúr juhsajt
köményes 5 hónapos juhsajt
juhtúróval töltött sonkatekercs
juhtúró falatkák pirított napraforgóval
natúr juhtúró
natúr juhtúró
füstölt juhtúró
pepperóni paprikába töltött krémsajt

Gyártó
Nagy László, Eger
Alföldi Garabonciás Kft, Izsák
TEBIKE Kft, Győr
HIKSZ Kft, Bokri Sajtüzem
HIKSZ Kft, Bokri Sajtüzem
Nagy László, Eger
Nagy László, Eger
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, Kistelek
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, Kistelek
HIKSZ Kft, Bokri Sajtüzem
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, Kistelek
HIKSZ Kft, Bokri Sajtüzem
Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, Kistelek

juhtejes krémfehérsajt

Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, Kistelek

A tejtermék verseny „résztvevő termékei” a konferencia poszter szekciója keretében megtartott termék kóstoltatáson
nagy sikert arattak!
Dr. Kukovics Sándor
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Székely tejüzem a völgyben
Aki Székelyföldön jár Farkaslaka és Székelyudvarhely között
az ezer méteres Gordon hegy völgyében Székelyszentlélek
településen könnyen rátalál a Gordon Prod. Kft. Tejüzemre.
Az üzemnek két tulajdonosa van, egyikük Magyari Piroska, aki egyben a cég menedzsere is, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy 2003-ban vásároltak területeket
Székelyszentlélek határában, 2055-ben pedig sikeresen
pályáztak Sapard támogatásra. Ennek köszönhetően
tudták felépíteni a legkorszerűbb technológiával berendezett üzemüket.
Az új tejfeldolgozó üzemet 2006 decemberében avattuk fel, ahol már az első időszakban 250-300 tonnányi
terméket állítottunk elő – mondta Magyari Piroska. Tejtermékeink három nagyobb csoportot képeznek: Vajkrémek és sajtok, sajtok és friss termékek.
A vajkrémek és krémsajtok körébe az ömlesztett és krémesítéssel előállított sajt, vaj és tejföl alapú termékek
tartoznak, amelyek natúr, illetve ízesített változatban
kerülnek az üzletekbe. A sajtok csoportjában Cascaval
típusú sajtok – Mozzarella, Rucar, Bradet és Harlau sajtok tartoznak, az érlelt félkemény
sajtok között a Trappistát, az Olandot és
a Edamit.
Hőstabil sajtot is gyártanak ipari feldolgozásra. A friss termékeink is népszerűek, gyártunk sanat, aludt tejet, tejfölt, tejet
108 és 3,5 százalék zsírtartalommal, tehéntúrút és ordát – ismertette termékeiket Magyari
Piroska.
A Sapard program keretében újabb támogatást pályáztak meg 2007-ben, ennek köszönhetően két
farmjuk épült meg 250 tehénnel, és több farm
építésében és üzembe helyezésében is jelentős
szerepet vállaltak. A tej kiváló minőségének köszönhetően megkapták az uniós piacra való kijutást biztosító engedélyt.
Udvarhelyszéken jelentős gazdasági tényezőként
szereplő Gordon Prod kft-nek jelenleg közel 160 főállású alkalmazottja van, ezen felül pedig számos tejtermelő gazdának biztosít jövedelmet, az átvett tej
naprakész kifizetésével.
Gondoltak a fiatalokra is, zömében székely tejterméket kaphatnak a Hargita megyei gyerekek.
A Gordon Kft. szállíthatja a tejterméket a 67
Hargita megyei település legtöbbjére a tej-kifli
program keretében kiírt közbeszerzés nyomán.

Magyari Piroska azt is elmondta, hogy növelhető kapacitásuk mintegy húsz százalékát Magyarországon
szeretnék értékesíteni. A próbaszállítások már megindultak. Folyamatosan kell a fejlesztésekről gondoskodni,
most egy csomagolóraktáruk épül, de nagyobb beruházásuk lesz egy logisztikai raktár.
Magyarországon a Gordon Food Kft. forgalmazza a termékeket Erdély Kincse
márkanév alatt. A Gordon Prod.Kft. leányvállalata elsősorban az áruházláncoknak
szállítja a sajtokat és a friss tejtermékeket.
A cél az, hogy a magyarországi fogyasztók
is megismerjék a havasi legelőkről származó tejből készült kiváló minőségű és ízű termékeket. Székelyföldön minden hagyományos
módszerrel készül, nem „vegyészek” ügyeskednek
aromákkal, a füstölt sajtok valódi bükkfa füstjével
vannak ízesítve.
Minden eredeti és valódi, ezért is a szlogenünk
„Egy érintetlen ízvilág” A magyarországi fogyasztók körében is elterjedt Trappista székelyföldi változata 56 napig van érlelve, ami felejthetetlen élményt nyújt. És akkor itt van a tejföl. Az
idősebb korosztály is állítja, hogy ez a tejföl a 30
évvel ezelőtti élményt nyújtja. Nem hiába nyerte
meg néhány napja a Nemzetközi sajt és túrófesztiválon az első helyezést.
Portfóliónkat folyamatosan bővítjük, és persze
még sokat kell azon dolgoznunk, hogy minél
szélesebb körben eljusson a magyarországi fogyasztók asztalára.
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Hírek, érdekességek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei
A NAK, vagyis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az
idén több együttműködési szerződést kötött, elnökük
Györffy Balázs, szinte állandóan úton van, és csapatával
együtt azon dolgozik, hogy többek között a kisebb vállalkozásoknak is tudjanak segítséget nyújtani. Változások
is történtek, amelyeket most összefoglalva írunk meg olvasóink tájékoztatására.

Együttműködési kézfogás
A magyar agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője – az őstermelőktől
a gazdasági társaságokig – kötelezően tagjává váltak a
2013. március 28-án megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK).
Fontos információ, hogy május 1-től ideiglenesen a NAK
területi szervei látják el a helyi földbizottsági feladatokat.
A NAK a föld fekvése szerint illetékes megyei elnöksége
véleményezi a termőföld adásvételi szerződéseket.
A NAK útmutatót dolgozott ki a határidős szerződésekhez, azt ajánlják, hogy a felek a szerződésben a jogvitát megelőzően vállaljanak kötelezettséget az előzetes
egyeztetésre.
Együttműködési szerződést kötöttek a katasztrófavédelemmel is, amelynek alapján közösen felmérik a leginkább veszélyeztetett létesítményeket.
A pécsi egyetem Közgazdaságtudományi Karával is
együttműködési szerződést kötöttek, a kar szakmai képzéseket ajánlott a kamarának, és a NAK munkatársai kedvezményt kapnak a költségtérítés díjából.
A legfontosabb együttműködési megállapodást az ágazat finanszírozásának javításáért kötötték az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal (AVHGA). A NAK
eljuttatja a finanszírozási, uniós és hazai támogatási
lehetőségekkel kapcsolatos információkat a vállalkozásokhoz. Az AVHGA a kedvezményes kezességi díjra nem
jogosult agrárcégek számára alapítványi támogatást
biztosít. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy saját kockázatára, az állam viszontgaranciája nélkül nyújt kezességet ezeknek a cégeknek.
További információk: www.nak.hu

Megjelent a közétkeztetésről szóló rendelet
Megjelent a szeptember elsejétől hatályos közétkeztetésről szóló rendelet, amely részletesen szabályozza a
többek között az iskolai menzákon, kórházakban adandó ételek elkészítését és tápanyagtartalmát. Tilos lesz
többek között a szénsavas, vagy cukrozott üdítő, a magas zsírtartalmú húskészítmény, s rögzítették azt is, hogy
nem tehetnek az asztalra só- és cukortartót.
A jogszabály értelmében egész napos étkeztetés esetén egy embernek biztosítandó: legalább fél liter tej
vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú
tejtermék, négy adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers
formában, három adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.
A napi háromszori étkezésben legalább 3 deciliter tej
vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú
tejtermék, két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers
formában, két adag gabona alapú élelmiszer - melyből
legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie - az
előírt mennyiség.
A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint
az italként kínált tejhez nem adhatnak cukrot. A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez
használható fel, bölcsődei étkeztetésben pedig nem adhatnak bő zsiradékban sült ételt.
(Forrás: MTI)
Magasabb tejárral számol a terméktanács áprilistól
Megemelte alapár-prognózisát a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöksége. A 2014. április 1-től 2015.
március 31-ig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó előrejelzése kilogrammonként 103 forint lett az
eddigi 99 forint helyett. A szakmai szervezet közölte, az
elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente
felülvizsgálja és indokolt esetben módosíthatja. A következő negyedévben az európai piaci helyzet alakulása
egyes tejtermékek esetében átmeneti kínálatbővülést
jelez előre.
A terméktanács közleményében felhívta a piaci szereplőket arra, hogy tartózkodjanak a dömpingárak alkalmazásától, a diszkriminatív árképzés tilalmának megkerülésétől, megszegésétől. A szervezet kiemelt figyelmet fordít a
tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó valamennyi
jelzésre és minden indokolt esetben soron kívüli, határozott hatósági intézkedéseket fog kezdeményezni.
Az elnökség a 2014/15-ös kvótaév első negyedévére kilogrammonként 102 forintos alapár átlagot jelez előre.
Marhakereső honlapok
Népszerűek a marhakereső honlapok Nagy-Britanniában: már fél millió párt - tehenet és bikát - hoztak össze.
A honlapok úgy működnek, mint az emberi társkereső
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randevúvonalak, csak éppen még bővebb és intimebb
adatokkal is szolgálnak a marhákról. A marmagasság, a
testtömeg, a szügyszélesség mellett a far felépítéséről is
írnak, és persze az állat egészségének múltjával is szolgálnak gazdáik.
Bika esetén szaporaságáról, “férfiúi” teljesítőképességéről, hiszen tehén megtermékenyítése a cél. Az összeboronáló siker feltehetően töretlen lesz, mivel egyre több
gazda használ számítógépet. “Bárcsak az emberek szerelmi élete is ennyire nyílt és szókimondó lenne” – idézte
a brit Metro újság Lucy Andrewst, aki két marhatárskereső honlapot is működtet, a Webmate (Hálótárs) és a
Bullselector (Bikaválogató) nevűeket.
Új kiállítás nyílt a skanzenben
A Szentendrei Szabadtéri Múzeum Magtárában áprilisban a bárányok nem hallgatnak: a juhtartás és pásztorkodás európai öröksége címmel nemzetközi kiállítás nyílt.
Az évezredes múltra visszatekintő európai juhtenyésztés gazdag tárgyi és szellemi kulturális örökséget hordoz
napjainkban is. A kiállításon hangsúlyos szerepet kapott
a gyapjú- és tejfeldolgozás eszközeinek bemutatása, az
európai pásztorépítészet kincseinek, a népművészet, a
népzene és a képzőművészet alkotásainak megjelenítése. Az egyedi installációk keretében több mint 300 műtárgy az európai pásztorkodás múltjának és jelenének
átfogó képét festi meg. Külön tárlat foglalkozik a juhhús
szerepével a hajdani és mai gasztronómiában. A kiállítás
október 31-ig lesz nyitva.
Újraindul a tejporgyártás Berettyóújfaluban
Felvidéki magyar vállalkozói befektetőkkel újraindult a
tejporgyártás a berettyóújfalui gyárban. Az átalakítási
munkák, és az engedélyeztetési eljárás befejezését követően júniustól megindul a próbagyártás, majd a folyamatos termelés az üzemben - mondta Galló Ferenc, a Beret�tyóújfalui Tejporgyár Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint
a Tejporgyár tervezett éves árbevétele 6 milliárd forint.
Az egykori tejporgyárat március 13-án vásárolták meg
az új tulajdonosok, az idén még sűrített tejből készítik a
sovány tejport, de jövőre már tejet vásárolnak fel a környékbeli gazdáktól. A sovány tejport kínai és orosz piacokon értékesítik, míg hazai üzletláncokba - Spar, Coop
- júniustól instant termékeket: kakaóport és kávé krémport szállítanak. Júliusban megkezdik a sajtgyártást is a
berettyóújfalui gyárban.
Az ügyvezető tájékoztatása szerint jelenleg 20 alkalmazottjuk van, számuk augusztusra 47-re emelkedik, jövőre
pedig, miután megkezdődik a tejfelvásárlás, 120 embernek biztosít munkalehetőséget az üzem.
Tejben fürödtek egy szibériai sajtüzem dolgozói
Három hónapra bezáratta az orosz fogyasztóvédelmi hatóság a szibériai Omszki régió egyik sajtüzemét, mert az
ott dolgozók az egyik üzemi kádat arra használták, hogy
benne tejben fürödjenek, és az erről készült fotókat és
videofelvételt az internetre is feltették. A dolgozók a szilvesztert ünnepelték ezen a nem szokványos módon.

A Lifenews orosz kereskedelmi televízió internetes oldalán nemcsak a fotók láthatók, hanem egy videofelvétel
is, amelyen az óévbúcsúztató résztvevői abban versenyeztek, ki tudja gyorsabban feltekerni a készülő sajtkötegeket. Ebben az üzemben gyártják a hajfonathoz hasonló sajtot, amelyet az Omszki régió Szíri (Sajtok) nevű
kereskedőháza szerte az országban forgalmaz.
Forrás: MTI
Célunk a tejágazat támogatásainak a megőrzése
A tejkvóta rendszer 2015. április 1-jétől megszűnik az
Európai Unióban, de az új lehetőségek kihasználásával
a támogatások legalább szinten tartása, de ha lehet, növelése a cél - jelentette ki a Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) agrárgazdaságért felelős államtitkára.
Czerván György közölte: folytatódik az iskolatej-akció,
amire az idén 1,7 milliárd forintot fordítanak, 200 millióval többet, mint tavaly, az év közepén pedig indul a
magyar tejtermékeket népszerűsítő Sajtra fel! akció. A
termeléshez kötött támogatásokra fordítható éves ös�szeg a 2015-től életbe lépő új EU közös agrárpolitika
(KAP) szabályai szerint a nemzeti közvetlen támogatási
boríték 3,5 százalékról 15 százalékára növekszik.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közleménye
A Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács tisztújító Küldött Közgyűlése 2014. május
7-én Mélykuti Tibor urat, az
Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatóját Elnöknek, Istvánfalvi
Miklós urat, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. elnök-igazgatóját Társelnöknek választotta
Képünkön Istvánfalvi Miklós 3 éves időtartamra.
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Apróhirdetés
Pesten Zugló zöldövezeti részén újszerű
légkondicionált családi házas ingatlan
FÉLÁRON eladó!
Gyönyörű környezetben, szép kerttel, többteraszos, kétgarázsos, gyógyászatnak, cégközpontnak
is kitűnő sarokingatlan, 2 elkülönített bejárattal.
Értesítjük az érdeklődőket, hogy az ingatlan árverésre kerül, kikiáltási ár 50 millió Ft.
Érdeklődés és egyéb adatok T: 06-70-5027386
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Mese, mese sajtmeskete
A falusiak városra, a városiak meg falura vágynak, de
ha álmuk megvalósul, nem mindig lelik helyüket az új
környezetben. Az én barátnőmet, fiatal lányként a szíve
vitte egy kis faluba, ahol gyökeret eresztett, igazi jó gazdasszonnyá vált. Olyanná, aki egyszer már elfárad akkora, mikor én a szemem nyitogatom a „székesfővárosban”.
Most az év felét már nem is a faluban, hanem a hegyen,
a „szőllejükben” tölti, kecskéivel, házőrző kutyáival, egérfogó macskáival, napestig munkával. Nyughatatlan:
mindig tanul, olvas, mindig kitalál valami régiúj korszerűt, mintha nem lenne amúgy is elég a „dóga”. Csak egyre nem gondol: felcserélni ezt az életet valami városi,
8-tól 4-ig állásra. Neki így kerek a világ.
Tudtam, hogy almáról-szőlőről-csengőbarackról-kékszíváról, vízről, sóról, paprikáról, kenyérről, palacsintáról, kőlevesről, húsról, „terülj terülj asztalkámról” mesék tucatjai
szólnak, míg sajtról szóló alig néhány jutott eszembe.
Pesti Gábor A hízelgő róka c. fordítása (Bécs, 1536) óta
olvasható magyarul is Aesopus, majd később Jean de
La Fontaine (1621–1695) (tan)állatmeséjének több magyar változata a hiú hollóról, akinek csőréből „kiénekli”
a ravaszdi róka a sajtot. Tudtam, hogy ebből Romhányi
József tréfás változatot írt: nála ez a sajt hol rokfort, hol
trappista, hol szép kicsi kvargli, hol pusztadőri, hol egyenesen semmi, hiszen „Sajtlikat sem evett húshagyókedd
óta”, sőt mese sem születik, mert a holló süket, a róka
meg néma….

Ismerem az „osztozkodó mesék” közül azt a magyar
népmesét is (amúgy úgynevezett vándormese is, tehát
sokfelé, sokféle változata él), amelyben az éhes róka úgy
segít az ugyancsak éhes medvéknek eldönteni, kié is legyen az úton talált szép, kerek sajt, hogy kettétöri azt, és
aztán addig harap hol az egyik, hol a másik sajtdarabba,
míg el nem fogynak, de közben ő bizony jóllakik, a medvék meg csak néznek...
Más népek meséi között nézelődve a Ki ette meg a sajtot című lett népmesét említem, melyben egy öregember „ment az úton egy zsákkal a vállán, amiben három
sajt volt”. Mikor megkínálta volna éhes útitársát, nem lelte meg a sajtokat, ezért furfangosan aranyat ígért annak,
aki ellopta azokat. S lőn csoda: a tolvaj útitárs bevallotta
tettét…A litván mesék között azért keresgéltem, mert
a magyarok kedvenc külföldi sajtja a litván Dziugas sajt
lett egy 2013-as versenyen, s gondoltam: van sajtmeséjük. Ez idáig nem találtam, de ha A Mese a legényről, aki
nem tudott enni című a túróról, A Róka meg a köcsög
című a tejről, a Sült csirke vajban úszik című a vajról (is),
akkor bizonyára van sajtmeséjük is, csak tovább kell olvasgatni.
Azt is tudtam, hogy minden egér szereti a sajtot, meg
azt is 1974 óta, hogy sajtból van a Hold, mert Demjén
Ferenc ezt akkor dalolta világgá.
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De azt csak pár éve tudom, hogy a sajtot, a kecskét, de
mindenekelőtt a velük járó életmódot mennyire lehet
szeretni…S ha már megtudtam, megosztom Önökkel
kedves somogyi barátném, Noémi igaz meséjét, a három fejősről, Menyecskéről, Zsuzskáról, Giziről, a bak Mekeléről, sajtról, életről, barátságról közreadva az ő szavait.
Az én mesém
Az egész úgy kezdődött, hogy kirepültek a gyerekek a
fészekből, öregszüle sem maradt már, munkahelyem
meg addig sem volt. Az egészségmegőrzés és a szerves
műveltség, mint életmód számomra egymástól elválaszthatatlanok, egyik a másikból következik. Persze eltelt pár év, mire ez összeállt a fejemben, de 2008 decemberében – mikor átvettem Molnár V. Józseftől, a Magyar
Hagyomány Műhely vezetőtanárától a „diplomámat” –
már biztosan tudtam, hogy jó utat választottam.
Irány Szalacska! Kis tanyám a szőlőhegyi családi birtokon
már lakható, a terület és a helyi klíma ideális a szőlőtermesztéshez, a régi istálló pedig a kecskék számára hajlék.
Férjem többszöri neheztelése ellenére tavasszal kiköltöztem, és ez az óta is minden évben így van. Tavasszal
megyek, késő ősszel jövök. „Otthonról hazafelé”!
Reggel akkor kelek, mikor a napocska – néha még meg
is előzöm! –, este pedig megvárom, míg ő leszentül, s
csak utána szenderülök el én is. Nincsenek alvási nehézségeim!
A szőlő mellett van sok és sokféle gyümölcsfánk, nagy
konyhakert, és vele sok munka is. De mindez nem érne
semmit a kecskéim nélkül. Valahogy így teljes: a növények mellé kell a jószág is.
Úgy gondoltam, aki parasztnak szegődött, nem vásárolhat boltban húst és tejet! Ha már van tej, akkor van túró
is, és előbb utóbb sajt is.
Hát, csak amolyan hamis sajt, a falusi asszonyok szájról
szájra járó receptje szerint, ecettel összerántva a forralt,
édes tejet. Aztán már mindenki úgy ízesíti, ahogy akarja.
Három fejős kecske, egy bak, és hát a gidák -idényszerűen- az állomány. A három fejős nem túl sok tejet ad, de
a családot ellátja, jut kevés a barátoknak is. Sokan meglepődtek először, hogy milyen finom, sűrű, és hogy nem
kecske szagú. Nem, mert a fejősök csak az aktus erejéig
vannak együtt a bakkal, egyébként külön lakásuk van. A
réti füvecske, a lucerna – télen a szénájuk –, a kevés kis
gabona, meg ami a konyhából kikerül – és nem ízlik a
kutyáknak – az mind jó és tiszta, ami pedig szagos lehet
– hagyma- és káposztafélék – azt csak közvetlenül a fejés
után kapják meg.
A kemencét, amit férjem kezdetben nagyon korszerűtlennek tartott, ma éppen ő fűti fel nagy odafigyeléssel és
büszkén mutatja, meséli az ismerősöknek, ritkán látott
távoli barátoknak. Tehát kenyeret sem veszünk boltban.

Meg bort sem és a pálinka is saját gyümölcsből készül a
saját kis házi lepárlóban. Ez utóbbi gyógyszer az emésztési nehézségekre, torokfertőtlenítésre és megelőzésre.
Ki tudja még mire, de biztos, ami biztos!
Egy-egy nyári estén kiülünk barátainkkal a kemence
előtti asztalhoz, kecskesajtot eszünk friss kenyérrel, és jó
testes vörös bort iddogálunk hozzá. Aztán persze előkerülnek a nóták, népdalok, tavaly már egy duda is bekapcsolódott a búcsúi vidámságba, mert ünnepeinket
is megtartjuk.
Nem könnyű élet ez, de szép és hasznos. Többen
mondják, hogy hóbort ez, majd megunod, meg hogy
„egy fecske nem csinál nyarat”. Hát egy nem, de mindig
vannak első fecskék, s őket követi a többi. Egyébként
meg szaporodnak a környékben a kemencék, többen
már nem cementes vakolattal javítják az öreg tömésfalú présházukat, hanem szalmatöretes sárral, és egyre
több portán legel kecske a hátsó udvarban. Látják, hogy
nálam működik, nem vagyok rest megtanulni, megcsinálni, és ha mindezt egy nő meg tudja tenni, akkor egy
magára valamit is adó férfi sem lehet hitványabb. Hál’
Istennek vannak ilyenek, igaz, nem sokan.
Amíg bírom erővel, egészséggel: csinálom. Ettől érzem
magam hasznosnak, egésznek.
Viant Katalin

Kifinomult
ízek

Kibővített Flavour Wheel™ ízprofilok a sajtok megkülönböztetésére
A sajt ízének, karakterisztikájának megkülönböztetését
szolgáló fejlesztéseknél a vásárlók igényeinek való megfelelés
döntő fontosságú napjainkban. Ennek elérése érdekében

a CSK kibővítette Flavour Wheel™ kultúra termékskáláját,
mellyel speciális, autentikus és kifinomult ízek kialakítására
nyílik lehetőség a sajtoknál.

A Flavour wheel kultúrák a legkülönfélébb sajttípusoknál is
alkalmazhatóak, mint például: Gouda, Maasdam, Emmentali,
Cheddar, házi sajtok vagy felület érlelt sajtok. A kibővített
Flavour Wheel™ portfólió használatával olyan új ízprofilok
érhetők el, mint Parmesan édes íz gyümölcsös behatással
a prémium Gouda sajtoknál vagy a még édesebb, diós íz
fűszeres árnyalattal a Maasdam sajtnál.

2010-10_Tjipari_hungary_FlavourWheel.indd 1

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

Szemerszki Zsolt

ügyvezető igazgató
z.szemerszki@cskfood.com
CSK Hungary Kft
4400 Nyíregyháza, Hungary
Szabadság tér 5. 1/8
Phone: +36 42 504 774
Mobile: +36 205 655581
Fax:
+36 42 504 773
web:
www.cskfood.com
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Sajtos receptek a Tebike Kft.-től
Paradicsomos-kecskesajtos bárányborda

A karajszeletek tetején lévő faggyús fehér réteget levágjuk, a csonton található vékony inas hússal együtt. Ezután a csontot megkapargatjuk, hogy tálaláskor szépen mutasson; a hús szélét pedig
egy-két helyen bevágjuk, nehogy sütés közben a pecsenye ös�szeugorjon. Kissé kiverve tálba rakjuk, és annyi olajat öntünk rá,
amennyi ellepi. Hűtőszekrényben 2 napig érleljük. Ha gerincet
vásároltunk, akkor a szeleteket bárddal középen kettécsapjuk, így
lesz belőle 8 szelet karaj.

Hozzávalók (4 főre):
– 8 szelet, egyenként 7-8 dkg-os csontos
báránykaraj vagy 4 szelet gerinc, olaj
– kb.1 kiskanál só
– fél mokkáskanál őrölt fekete bors
– 2 közepes nagyságú kemény paradicsom
– kb. 8 kisebb szelet kecskesajt
– 1 ág rozmaring

Az érlelt húst kissé lecsöpögtetve megforrósított serpenyőbe rakjuk, és nagy
lángon, oldalanként 1,5 perc alatt megpirítjuk, közben kissé megsózzuk,
megborsozzuk. Lecsöpögtetve egymás mellé tepsibe rakjuk. Tetejüket felváltva megrakjuk paradicsom- és sajtszeletekkel úgy, hogy
azok kissé takarják egymást. A rozmaring levélkéit a szárról lecsipkedjük, durvára vágjuk, a paradicsomos sajtra szórjuk.
Előmelegített sütőben, nagy lánggal (220 °C; légkeveréses sütőben 200 °C), a sütő felső polcára tolva 8-10 percig sütjük. Köretnek
fokhagymás paraj és rösztike illik hozzá.
Elkészítési idő: 30 perc + a hús érlelése
Tipp: Karaj helyett báránycombból is készíthetjük, ami ujjnyi vastagon szeletelve,
mélyhűtve a nagyobb élelmiszerüzletek fagyasztópultjában szinte mindig van.

Ünnepi sajtsaláta

A majonézt megsózzuk, megborsozzuk, a porcukorral meg a mustárral ízesítjük. A tejfölt és a bort hozzáadjuk, végül a ketchuppal,
a citrom levével, a reszelt szerecsendióval, meg a fölaprított petrezselyemmel kellemesen pikánsra ízesítjük. A kétféle sajtot, a sonkát és a meghámozott, kicsumázott almát vékony csíkokra vágjuk,
az ízesített majonézbe forgatjuk.
Elkészítési idő: 20 perc

Hozzávalók (4 főre):
– 8 evőkanál majonéz
– csipetnyi só
– késhegynyi őrölt fekete bors
– 1 evőkanál porcukor
– 1 kiskanál mustár
– kb. 2 dl tejföl
– 2-3 evőkanál fehérbor
– 1-2 evőkanál ketchup
– fél citrom leve
– csipetnyi reszelt szerecsendió
– fél csokor petrezselyem
– 20-20 dkg Lajta sajt és Ilmici sajt
– 15 dkg gépsonka
– 1 nagy alma

VITAPOL AZ EREDETI
®

A Vitapol® ásványi takarmány kizárólag
természetes alapanyagokat, mikroelemeket
és ásványi anyagokat tartalmaz. Az ásványi
anyagokat és a mikroelemeket szerves
huminsav komplex formában tartalmazza,
melyek ezáltal könnyen felszívódnak az állatok
emésztőrendszerében. Mindez a takarmányok

emészthetőségét, így a fajlagos takarmány
felhasználás javulását eredményezi.
Egyedülálló
összetételének
köszönhetően
jótékony hatást fejt ki az élő szervezetre, erősíti az
immunrendszert, csökkenti a gyógyszerköltséget,
elősegítve az állattartás jövedelmezőbbé tételét.

Hogyan hat a VITAPOL ?
®









gátolja számos RNS és DNS vírus adszorpcióját
antibakteriális-, és fungicid hatású
kiüríti a toxinokat és a toxikus elemeket
segíti a mikroelemek felvételét
bekapcsolódik az immunrendszer biokémiai folyamataiba
katalizálja a sejtek energiatermelő folyamatait
étvágyfokozó, megszünteti a hányást, hasmenést

A fentiek miatt közvetve és közvetlenül is erősíti az immunrendszert.
Az általunk alapanyagként felhasznált - Magyarországon is csak összesen 2 lelőhelyen megtalálható magas huminsav tartalmú tőzeg az egyik legjobb minőségű nyersanyag a világon. Az állati szervezet
számára élettanilag hasznosítható „oldott” huminsav tartalma minimum 40%. Egyedül ebből az
anyagból készíthető homogén szuszpenzió.
Vitapol® termékünk megkapta az OMÉK 2011 Állattenyésztési Nagydíját és a
2012-es Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Az utóbbi időben
takarmányozási nagydíját. Lovak számára fejlesztett
többen próbálkoznak hasonló
termékek eladásával. Amennyiben ilyennel
VitaHorse termékünk pedig 2014-ben
találkoznak az állattartók, kérjük, ne felejtsék el az
3. helyet szerezte meg az Alföldi
alábbi kérdéseket feltenni:
Állattenyésztési és
• Milyen alapanyagból származik?
• Milyen formában tartalmazza a huminsavakat?
Mezőgazda Napok
• Készíthető e szuszpenzió az anyagból?
díjai közül.
• Megköti e a toxinokat?

• Milyen vizsgálati/kísérleti eredményekkel tudnak a termékről szolgálni?
• Milyen referenciákkal rendelkezik a termék?
Kérdések esetén kérjék szaktanácsadóink segítségét:
Dr. Rózsa László szakmai igazgató
30/582-9805
Molnár Dániel szakmai vezető
30/235-5538
dr. Tóth Rozália szaktanácsadó (Alföld)
30/561-4412
Dani István szaktanácsadó (Dunántúl)
30/233-3593

Kizárólagos forgalmazó:

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. - www.alpha-vet.hu
Tel.: 06 22 516 419, fax: 06 22 516 416
Nytsz.: αHU 06 2 00014

A robotfejés szakértője

SAC RDS

FUTURELINE MAX

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu

