Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától
n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje
Európában. A központi nyomda, amely
Németország legnagyobb thermo papír
nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék
elôállítás folyik még Olaszországban,
Spanyolországban és az Egyesült
Államokban üzemelô nyomdákban is.
n A Bizerba a piacon egyedülálló módon
kínál berendezéseket (címkenyomtatós
mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét
(fekete-fehér öntapadós thermo, vagy színes
thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent
egy helyrôl” koncepcióval probléma esetén
elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért
(a berendezést szállító a címke beszállítót,
a címke beszállító a szervizt és viszont).

n A Bizerba gyártás fô különlegessége, hogy
a nyomda saját öntapadó alapanyaggyártással
rendelkezik. A helyben készített laminátok a különbözô
Bizerba címkenyomtatókhoz (kereskedelmi, ipari,
logisztikai) optimális mûködéséhez lettek kifejlesztve,
mind a nyomathordozó, mind a ragasztó, mind
pedig a hordozópapír tekintetében. A nyomdai
fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az
ügyfeleinknél levô Bizerba nyomtatós mérleg
thermofejei a lehetô leghosszabb
élettartalmúak legyenek.
A felhasználóknak ne kelljen idô elôtt
költségekbe verniük magukat a nem
megfelelô minôségû címkék okozta
mechanikai fejkopások, ragasztó-felkenôdések
miatti rendkívüli javítások elvégzésével.

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

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

www.bizerba.hu

1

2017. január

Új év, új kihívások!

TARTALOM
A hazai tejágazat idôszerû kérdései

2

Példaértékû gazdaság a Felvidéken

4

A Kôröstej a magyar sajtgyártás
jó hírét viszi a világba

8

A tej-felvásárlókkal folytatott
tárgyalások tapasztalatai

11

A2-es tej: leleményes marketing
vagy egészségesebb alternatíva?

12

A Duna Szója Szövetség kongresszusa Budapesten

13

Hagyományok – Ízek – Régiók

14

Dánia tejgazdasága

16

Sajtutak a világban és hazánkban
mint gasztroturisztikai kínálati elemek

18

A GMO jelölésének tejipari
tapasztalatai Németországban

21

Kistermelôi termékek elôállítása és értékesítése

23

Tejszív Alapítvány

25

A Gyúrói Kecskeporta

26

Változás a HYPRED tulajdonosi szerkezetében

28

2013-ban újra alapította:
dr. Lendvay Béla, aranytollal kitüntetett szakújságíró
MEGJELENIK MINDEN PÁRATLAN HÓNAPBAN

Lapszerkesztô:

Beregszászi Miklós
A szerkesztésben szakemberek
vesznek részt.

Címlapfotó:

Pelsôczy Csaba

Fotók:

Beregszászi Nikolett
Monostori Gábor

Kiadja:

Beregszászi Editorial Kft.
1164 Budapest, Szabó u. 3.
Mobil: +36-70-519-4434
tejgazdasagiszemle@gmail.com
www.tejgazdasagiszemle.hu

Nyomdai elôkészítés: Princz Mihály
Nyomdai munkák:

SZEL-KER Nyomda Kft.

NEM MEGRENDELT KÉZIRATOT ÉS FOTÓT
NEM ÕRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

ISSN 2064-5074

Az új évben új kihívások elé nézünk. Az új kihívások megvalósításának záloga az elôzô évben elért eredmények összessége. Bizakodva, reménykedve tekintünk elôre, mert vannak elképzeléseink, terveink 2017-re. Vajon
meg fogunk-e tenni mindent annak érdekében, hogy mindezek valóra váljanak, vagy
hagyjuk magunkat sodortatni az árral? Fontos kérdések ezek.
Nem kesereghetünk azon, hogy a Tej Terméktanács az Áfa csökkentésre vonatkozóan olyan csomagot rakott le a döntéshozók asztalára, amelyben az volt a javaslat, hogy a teljes fogyasztói tej áfáját csökkentsék 18-ról 5 százalékra.
Ehhez képest mi történt? A mostani áfacsökkentés csak a nyers
és a friss tejre vonatkozik, nem érinti a tejek 80 százalékát (az UHT
és az ESL tejeket). A tejtermelô a feldolgozó ipartól 18 százalék
helyett mindössze 5 százalék áfát kap, ami azért probléma, mert a
tehenészet mûködéséhez szükséges anyagokat zömében 27 százalékos áfa terheli. A fogyasztók meg hülyét kapnak. Meg vannak zavarodva. Mert a Bözsi néni mit látott a tévében? Azt látta meg azt
hallotta, amit a „király” mondott, hogy a tej áfája csökkenni fog.
Ehhez képest nem talál a tejes pultban olyan tejes dobozt, amelyen
alacsonyabb lenne a fogyasztói ár. Semmi gond, nemsokára lesz elmozdulás az árakban. Nem lefelé, hanem fölfelé. Annak meg örülni fognak a termelôk, mert a tej termelôi ára várhatóan tovább fog
emelkedni, ami nagy valószínûség szerint áremelkedéshez vezet.
„Az emelést a nyers tejnél és a friss tejnél várhatóan kevésbé érzékelik majd a fogyasztók, de a többi tejnél és tejterméknél igen”.
Ezért lett volna jó, nyilatkozta nemrég Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke, ha az áfacsökkentés már az elsô körben valamennyi
fogyasztói tejre vonatkozik.
Az elôzô évben minden szakmai szervezet és érdekképviselet a
tejágazat legfontosabb feladatának jelölte meg azt a célt, hogy növelni kell a feldolgozott tejtermékek arányát.
A magyarországi tejelô tehénállomány 2010 óta mutat növekedést, a tejtermelés és felvásárlás emelkedése is ekkor kezdôdött el.
Az 1,9 millió tonnás évi tejtermelés a mezôgazdasági kibocsátás
7,8 százalékát teszi ki. A tejipari cégek 85 százaléka magyar tulajdonban van, 55 százalékuk termelôi tulajdonosokkal rendelkezik.
A magyar tejfeldolgozók döntô többsége jelenleg az alacsony hozzáadott értékû és alacsony jövedelmezôséget jelentô folyadéktejet
állítja elô.
A termelési struktúra elônytelen összetételû, és csak nagymérvû
állami támogatás révén tud mûködni. A termelôi összefogást és integrációt a mostani 35 százalékról 85 százalékra kellene emelni,
hogy támogatási rendszerektôl függetlenül mûködjön.
A tejágazat helyzetével tavaly ôsszel a NAK is foglalkozott. Tanácskozásukon megállapították, hogy a 49 meghatározó magyar
céget felvonultató tejipar lemaradt a fejlesztésekben, szüksége
van a megújulásra. Ezen segíthet az élelmiszeripar komplex beruházások fejlesztésére szánt, százmilliárd forintos keretösszegû
GINOP-os pályázat. Az eredeti elképzelések szerint tavaly november végén jelent volna meg a pályázati kiírás, ám az elhúzódó
egyeztetések miatt várhatóan 2017 elejétôl adhatják be igényeiket a tejes vállalkozások.
Kihívásból, mint látjuk, van számos. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mozgalmas év elé nézünk. Ehhez kívánom a tejágazat
minden jeles képviselôjének, hogy hozzon az Új Év örömbôl végtelent, sikereket, amennyit csak lehet!
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A hazai tejágazat idôszerû kérdései
Dr. Nagy Istvánt, a Földmûvelôdésügyi Minisztérium politikai államtitkárát
kérdeztük a hazai tejágazat idôszerû kérdéseirôl és a 2017 év kilátásairól.
– A korabeli tejfelvásárló és -értékesítô
szövetkezetek pozitív példát tudtak adni az
ágazatnak. A tejtermelôk összefogására
ma is nagy szükség lenne. Sajnálatos, hogy
ezen a téren nem tudunk látványos eredményekrôl számot adni. Ön szerint lesz
méltó folytatása az elôzô generációk kipróbált gyakorlatának?
– Ezzel az állítással vitatkozni szeretnék. A Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által elért reprezentativitási szint Európában is egyedülálló. Az ágazaton belül a Terméktanács az alapanyag-termelés és -értékesítés vonatkozásában 70 százalékos, a felvásárolt tej vonatkozásában mintegy 80 százalékos, míg a (kis)kereskedelem vonatkozásában 70 százalékos lefedettséggel rendelkezik. A 9 legnagyobb kiskereskedelmi láncból 7 már rendes tagja a Terméktanácsnak, és
nemrég alakult meg az elsô termelôi szervezet is az ágazatban.
Az elôzô generációk által kipróbált gyakorlat folytatásának záloga a tejtermelô gazdálkodók, gazdaságok és feldolgozók szövetkezési szándékának erôsítése, a kipróbált jó gyakorlatnak a
folyamatosan változó körülményekhez való igazítása, a kreatív
és innovatív megújulásra való képesség fejlesztése.
– A tejágazatot jelenleg a támogatások tartják életben.
Jó hír az, hogy a válság a vége felé közeledik. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az ágazat kitettsége a felvásárlási ár hektikus változásainak?
– A legfontosabb cél a termelési alapok és az eddig elért eredmények megôrzése. 63 milliárd forintra nôttek az ágazat támogatásai, kamat- és költségmentes hitel javítja a tejtermelôk likviditási helyzetét, a NÉBIH szigorúan fellépett az adócsalt termékekkel kereskedôk ellen, illetve jövôre 5 százalékra csökken
a friss tej áfája. A célzott intézkedéseknek meg is lett az eredménye: a tejtermelés a termelôi árak csökkenésének ellenére
tovább bôvült 2015-ben és 2016-ban, valamint növekedett a
tejhasznú tehén állománya, ami az EU nem minden országáról
mondható el. Németországban, Olaszországban és Lengyelországban is csökkent az állomány, hogy csak a jelentôsebb országokat emeljem ki. A jelenlegi piaci kilátások biztatóak. Bízunk benne, hogy a tejpiac helyzete és a hazai tejtermelés teljesítménye, versenyképessége a jövôben is tovább javul.

mentes élelmiszerek, takarmányok, az ezekbôl készült egyes
összetett termékek, a GMO-mentes takarmánnyal etetett állatoktól származó hús, hal, tojás, tej, valamint a GMO-mentes
méz és méhészeti termékek. A jelölés használatához a termék
elôállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevôk
nem tartalmaznak GMO-t. Állati eredetû termékeknél azt is,
hogy az állatok GMO-mentes takarmányozása az élelmiszerláncban nyomon követhetô.
– Úgy tûnik, hogy a tejpiacon sikerült látványos kitörési
pontokat találni (Kína, Chile). Ugyanakkor a magyar tejfogyasztás köztudottan nagyon alacsony mértékû. A vaj
szerepe az étkezésben messze a margarin mögé sorolódott. Milyen lépéseket ter veznek a helyzet megváltoztatására?
– A magyar tej és tejtermékek bel- és külpiaci megjelenésének
támogatása, továbbá a biztonságos, jó minôségû magyar tej és
tejtermékek iránti fogyasztói bizalom erôsítése fontos feladat. A
közösségi marketing programra, a hazai tejre alapozott termékfejlesztésre, a belôlük készült termékek minôségbiztosítására
és piacra juttatására marketing-programokat valósítottunk meg
az elmúlt egy évben, több mint 400 millió forint értékben.
Emellett évrôl évre több forrást fordítunk az egyre népszerûbbé
váló iskolatej-programra is.

– Korábban megfogalmazott célkitûzése volt a minisztériumnak, hogy a GMO-mentes tej elôállítását támogatni
fogják. Mi lett ennek a kezdeményezésnek a sorsa?

– Elvi döntés született a nyers tej Áfa tartalmának 5%-os
csökkentésére. Az ágazat szereplôi azt javasolják, hogy
ez a mérséklés terjedjen ki az ultra hôkezelt és más kategóriába tartozó fogyasztói tejekre is. Támogatni tudja
ezt az elképzelést?

– Igen, ez így van: 2016 szeptemberétôl miniszteri rendelet teszi lehetôvé egyes élelmiszerek GMO-mentes jelölését, köztük
a tejét is. Ennek köszönhetôen külön jelölést kaphat a GMO-

– A nyers tej és a friss tej áfájának csökkentése már nem elvi
kérdés, hanem az idén törvényben is megjelent tény; a baromfi és a tojás mellett 2017. január elsejétôl 5 százalék a friss tej
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forgalmi adója is. Az áfa-csökkentésbe bevonható termékek
köre alapvetôen a költségvetés teherbíró képességének függvénye. A kormány továbbra is egységesen alacsony áfát kíván
alkalmazni a legalapvetôbb élelmiszerek körére. Hangsúlyozom, hogy a költségvetési korlátok mellett ezt az éveken átívelô feladatot egy állandóan változó piaci környezetben kell véghezvinni. Úgy gondolom, hogy az ezen a téren szerzett eddigi
tapasztalatok alapján pozitívan tekinthetünk a jövôbe.
– Kerekesné Dr. Mayer Ágnes fôiskolai docens arról írt a
Tejgazdasági Szemle legutóbbi lapszámában, hogy sajtkultúránkat jó lenne tovább fejleszteni, és jó lenne Európa sajttérképére felkerülni. A közép-európai országokban
a védett eredetmegjelölésû, védett földrajzi jelölésû és a
hagyományos jellegzetességek garanciája kategóriájában 3-7 terméket is találunk, ezzel szemben egyetlen magyar sajt sem kapott ilyen besorolást, egyedül a rögös túró van elbírálás alatt.
– Fontos a minôségi élelmiszereink megkülönböztetése a tömegtermékektôl, s ebben jelentôs szerep jut a földrajzi árujelzôknek. A Földmûvelésügyi Minisztérium 2015-ben Eredetvédelmi Programot hirdetett, amelynek célja a földrajzi árujelzôs
termékek számának a növelése. Ennek keretében a Baráthegyi
kecskesajt és a Nagyrédei natúr kecskesajt uniós földrajzi árujelzô oltalom iránti beadványának elôkészítése folyamatban
van. A minisztérium szakmai segítséget nyújt a kérelmek elkészítéséhez. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Csemege sajt termékleírását a Tradicionális Magyar Sajtok Egyesülete már elkészítette, és jelenleg az oltalom alatt álló földrajzi jelzés
iránti kérelem közzététel alatt áll. A Lajta sajt termékleírás
is hamarosan elkészül, és a Pálpusztai sajt termékleírásának elkészítése is tervben van. A rögös túróra benyújtott
Helyi Különleges Termék kérelmünket valóban benyújtottuk elbírálásra, az elismeréshez azonban az Európai Bizottság a kérelmünk további részletekkel történô kiegészítését kérte. A földrajzi árujelzôs oltalom elôiskolájaként
mûködô Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Program keretében eddig 7 termelô 14 hagyományos és tájjellegû sajtja
jogosult a HÍR védjegy használatára.
– A food attraction, azaz az élelmiszerekre épülô élmények világát éljük. A gasztroturizmusban rejlô lehetôségek kihasználásához egyedi termékek kellenek.
Ennek fontosságát felismerve a KKASE Sajtkészítôk
Egyesülete egy jellegzetesen magyar, a Kárpát-medencére jellemzô, magyar fejlesztésû sajtkultúrával készítendô sajt megalkotását tervezi. A minisztérium támogatja ezt a kezdeményezést?
– Igen. A minisztérium elkötelezett a magyar, oltalom alatt
álló földrajzi jelzéssel és eredetmegjelöléssel ellátott termékek, illetve a hagyományos, különleges termékek számának növelésében. Ezt a célt a Vidékfejlesztési Program
intézkedései is elôsegítik, támogatva az uniós minôségrendszerekhez való csatlakozást, illetve a csoportosulások
által végzett tájékoztatási, promóciós tevékenységet.
– Továbbra is probléma, hogy hiányzik a szakipari
képzés az ágazatban. Mit ter veznek tenni a helyzet
javítására?

– Ebben a tanévben 7 megyében 7 FM fenntartású iskola kapott lehetôséget a tejipari szakmunkás képzés meghirdetésére,
indítására. A következô tanévben már 13 megyében lesz lehetôség a képzés folytatására, ebbôl 11 helyen a minisztérium
fenntartásában lévô iskolában. A jövô legfontosabb feladata az,
hogy tovább növeljük a 9. évfolyamra beiskolázott tejipari szakmunkás diákok számát, a szakmai szervezetekkel történô
együttmûködésünk ezen a területen is hangsúlyos. Emellett új
képzôhelyeket teremtünk a diákok számára, megerôsítjük az intézményeink felnôttképzési tevékenységét is, így a munkaerôhiányra azonnal reagálni tudunk.
– Az idei esztendô nagy megpróbáltatást jelentett a tejtermelôknek. Jó lenne, ha 2017-ben a növekvô tej felvásárlási árak mosolyt tudnának csalni a gazdák arcára. Mit
üzen és mit kíván az új évben a tejágazat szereplôinek?
– A tejelôállományunkat és termelési potenciálunkat megtartottuk, így bátran mondhatjuk, hogy az agrártárca intézkedései sikeresnek bizonyultak. A jelenlegi kedvezô piaci folyamatokat elnézve
2017-ben nyugodtabb gazdálkodási környezetre számítok. A tejágazat szereplôinek természetesen sikeres újesztendôt kívánok.
Remélem, hogy az élénkülô kereslet által támasztott piaci lehetôségeket a tej- és termékek teljes vertikumában ki tudják használni, a kihívásoknak sikeresen meg tudnak felelni. Miként eddig is,
ehhez minden szükséges támogatást megadunk a jövôben is.
(Az interjú 2016. december 20-án készült.)
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Példaértékû gazdaság a Felvidéken
A világszerte tejfeldolgozókat építô Agrometál cégcsoport
elnöke, Monostori Lajos december elején felhívott, és sokat
sejtetôen annyit mondott: – ha csodát akarsz látni, gyere
velem, megyünk a Felvidékre, egy tejfeldolgozót beüzemelni.
– Örültem a meghívásnak, irány a Felvidék!

A

szlovákiai, Rozsnyó székhelyû
At Dunaj Kft.-hez vitt az utunk.
Rozsnyó Szlovákia délkeleti részén fekvô, 20 ezer lakosú, 700 éves
múltra visszatekintô bányászváros, Gömör felsô részének fontos központja és
az ôsi tradíciók városa. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc alatt innen kormányozta a fennhatósága alatt lévô országrészeket, itt döntöttek a Habsburgokat trónfosztó ónodi országgyûlés
összehívásáról.
Az At Dunaj Kft. tehenészeti telepén
Balogh Milán ügyvezetô igazgató fogadott bennünket. Bevezetô kérdésem:

– Milyen utat kellett bejárnia a sikeres gazdálkodóvá váláshoz?
– Felvidéken egy kis faluban, Kürtön születtem. Kürt a Párizsi-patak völgyében
fekszik, Érsekújvártól 20 km-re. A felmenôim emberemlékezet óta földmûveléssel foglalkoztak. A szövetkezetesítés miatt ezt a hagyományt édesapám szakította meg, aki mozdonyvezetôként kereste a kenyerét. A középiskola után
Nyitrán, az agráregyetemen mezôgazdasági gépészmérnök diplomát szereztem,

majd egy szövetkezetben kezdtem el dolgozni. 1995-ben az egyik évfolyamtársam az egyetemrôl megkeresett engem,
aki már két éve mûködtetett egy mezôgazdasági gép-értékesítô céget. Kérésére én is csatlakoztam a vállalkozásához,
amelybôl anyacégünk, az Agrotrade
Group Kft. nôtte ki magát.
– Az Agrotrade Group Kft. mint mezôgazdasági gép-értékesítéssel foglalkozó cég miként vált gazdálkodással
foglalkozó vállalkozássá?
– Anyacégünk, az Agrotrade Group Kft.
mezôgazdasági gép-értékesítô tevékenysége az évek során egész Szlovákia területére kiterjedôen a Ferguson traktorok,
betakarító gépek, kombájnok, a Väderstad talajmûvelô és vetôgépek, a Tecnoma permetezôk és egyéb mezôgazdasági gépek széles skáláját értékesíti, mellette azok szervizelésével és javításával is
foglalkozik. A cég a folyamatos fejlôdésének eredményeként az ország vezetô
mezôgazdasági gép értékesítô vállalkozásává vált. A 2000-es évek elejére az
elôzô rendszer szövetkezeteinek egy része csôdeljárások révén felszámolásra

A tejfeldolgozó szintje alatt alakították ki a sajtérlelô helyiséget

Balogh Milán, az AT Dunaj Kft.
ügyvezetô igazgatója
került. Ezeket a felszámolás hatálya alá
kerülô szövetkezeteket vásároltuk meg,
és kezdtünk el a kereskedelmi tevékenység mellett a gazdálkodással is foglalkozni. Szlovákia-szerte erre a célra leánycégeket hoztunk létre, szám szerint most
nyolc ilyen cégünk van. A nagy területi
szórtságnak az elônye az, hogy például
az ország egyik területét súlytó aszály
nem érinti például a Tátra közelségében
mûködô vállalkozásunkat, így kisebb lesz
a terméskiesés okozta kár.
– Mely ágazatokban vannak jelen és
milyen nagyságú területen gazdálkodnak?
– Amikor megalakítottuk a cégünket ezelôtt 25 évvel, akkor jórészt kereskedelemmel foglalkoztunk. Mellette végeztük
még a BouMatic fejôházak szerelését is.
A 2000-es évek elejére megtorpant a
tehenészetek fejôház-építési kedve,
ezért abbahagytuk ezt a tevékenységet.
Jelenleg a mezôgazdasági termelés különbözô területein vagyunk jelen. A tejelô szarvasmarhán kívül húsmarha tartásával is foglalkozunk, és van juh, sertés
és baromfi ágazatunk is. Növénytermesztésben a fôszerepet a kukorica
játssza, de termesztünk burgonyát, szóját, búzát, napraforgót, repcét is. Ezenkívül a mûtrágya, a növényvédôszerek
és a vetômag forgalmazásából is kivesszük a részünket.
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A cégcsoport mintegy 18 ezer hektáron gazdálkodik. Az AT Dunajnak 3200
hektár területe van. Ez a terület mind
szántó. Ennek 1/3-a saját tulajdon, a
többi bérelt föld. Arra törekszünk, hogy
növeljük a saját tulajdonú földterület
nagyságát a mûködési területünkön.
A földtörvény is a helyi gazdák földhöz
való jutását segíti.
Cégcsoportunk dolgozóinak létszáma
550 fô, ez szlovák viszonylatban nagy
mezôgazdasági vállalkozásnak számít.
A 90-es években az volt a politika, hogy
leépítették a nagy cégeket, ezért a mienkéhez hasonló nagyságú mezôgazdasági
üzembôl kevés van.
– Mi jellemzi a tehenészeti telepük
mûködését?
– A tehenészeti telep, ahol most vagyunk, korábban is itt mûködött. Amikor
megvásároltuk, kisebb volt a tehénlétszám, és a fejési átlag 6000 liter körül
mozgott. A megvásárlás után fejlesztettük a tartási körülményeket, a technológiát, aminek eredményeként a fejési átlagot 9000 literre növeltük. Most 1100
körüli állományunk van, amelybôl a fejôs
egyedszám 650, naponta 17 ezer liter
tejet termelünk. Minden feltétele megvan annak, hogy ezt a mennyiséget 20
ezer literre növeljük.
Az új, magas építésû, 650 tehén befogadására alkalmas istálló abban különbözik más istállóktól, hogy jóval tágasabb.
Úgy készült, hogy voltam néhány tehenészetet megnézni Magyarországon és
Csehországban, és ami ott megtetszett,
azt itt megvalósítottam. Úgy van méretezve, hogy egy tehénre mintegy másfélszer
nagyobb férôhely jusson, mint amelyet
normaként elôírnak. A gerincszellôzéssel,
állítható oldalmagassággal és a nap ellen
védô szendvics panelekkel fedett, pihenôboxokkal felszerelt istálló egyfajta „tehénszálloda.” A szárazon álló teheneket és az
üszôket a régi építésû istállókban tartjuk,
részükre a jövô évben építünk új istállót.
A keletkezô trágya egy aknában gyûlik
össze, onnan pedig szivattyú segítségével
jut el az istálló mellé telepített biogáz
üzembe. A bioerômû üzemeltetetéséhez
összegyûjtjük a környezô településekrôl a
konyhai hulladékot, és azt is felhasználjuk
az erômûben alapanyagként. Az itt termelt
hôenergia a tehenészetben és a feldolgozó üzemben hasznosul, a megtermelt áramot pedig a hálózatba tápláljuk. A biogáz
erômûbôl kikerülô anyagot szeparáljuk, az
így nyert, vizet már nem tartalmazó anya-

A BouMatic fejôház bejárata
got aztán a tehenek pihenôboxaiban almozásra használjuk. A keletkezô folyékony
halmazállapotú anyagot pedig az öntözôvízhez adagoljuk, ezzel öntözünk 300 hektáros területet.
A tehenek fülébe helyezett chip segítségével a termelésére vonatkozó adatokat folyamatosan rögzítjük. A kérôdzés
aktivitásának mérésére a nyakban elhelyezett érzékelô szolgál.
Korábban nagy problémát jelentett a
csülök-betegség. Lényegesen javított a
helyzeten a csülök-fürösztô, amelyet a fejôházból való kijövetelkor állítunk be. Rendszeresen végezzük a csülök ápolását, amire a szomszéd cégnél lévô hidraulikus körmözô kaloda nyújt nagy segítséget.
A tehenek takarmányozására jó minôségû silókukoricát, lucerna szenázst,
roppantott kukoricát, száraz szénát, az
etanol-gyártás melléktermékeként keletkezô szeszmoslékot, a saját termesztésû
szóját és a premixet használunk. A hideg
sajtolással keletkezô szójazsírt a csirkék
takarmányozására használjuk fel.

A BouMatic fejôház alsó szintje

A fejôház Boumatic típusú, 2x18-as,
halszálkás rendszerû. Napi három alkalommal van fejés, ami alkalmanként 2
órát vesz igénybe.
A fô állattenyésztô vezetése alatt két
mûszakvezetô és 2-2 fejônô van foglalkoztatva váltott mûszakban. Alkalmazunk
még egy fôt az állatok felhajtására, egy
másik pedig az istálló rendjét vigyázza,
két fô pedig a takarmányozást végzi.
A jó munkaerôt nagyon meg kell becsülni, hogy ne tudják ôket elcsábítani a
környék munkaadói. Jó fizetést tudunk
biztosítani, amit még élelmezési hozzájárulással is kiegészítünk. Odafigyelünk a
szociális ellátásra is. Külön elismeréseket adunk azoknak a dolgozóknak, akik
huzamosabb ideig dolgoznak cégünknél.
Minden évben kirándulásokat, utakat
szervezünk messzi országokba, egzotikus
tájakra. Hozzájárulunk 1000 euróval a
költségeik fedezésére, családtagjaiknak
pedig ennek felét biztosítjuk. A közös kirándulások elôsegítik a kollektíva összekovácsolását.

Â
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esett a választás az Agrometálra, mert
ajánlatuk jóval komplexebb volt, mint a
konkurens cégé. Megnyerô volt számomra, hogy a berendezéseket saját üzemükben a kívánt teljesítményre készítik el.
Ôk nem csupán egy kereskedô cég, hanem saját alapanyagból dolgozó, komplex kivitelezést megvalósító vállalkozás.
Az ártárgyalások során megalapozott bizalom alakult ki köztünk, amely alapja
lett a színvonalas kivitelezésnek. A magyar és a szlovák relációban egyaránt jelentôs kapacitású feldolgozóüzem lesz a
miénk. Az értékesítés függvényében folyamatosan növeljük majd az üzem kapacitását.
– Milyen termékeket fognak készíteni?

Az állatok kényelmes elhelyezését biztosító 600 férôhelyes „tehénszálló”
Figyelemmel kísérem a magyarországi
történéseket is. Van együttmûködésünk
magyar cégekkel, például a takarmányozást az UBM cég végzi.
A munkavállalók nagyjából a fele szlovák nemzetiségû. Nálunk nincs semmiféle nemzetiségi probléma, megkülönböztetés. Munkavégzéskor ha szlovák is
van a brigádban, akkor azzal tiszteljük
meg ôt, hogy szlovákul beszélünk, hogy
értse ô is, amit mondunk.
– Milyen elôzményei vannak annak a
szándéknak, hogy a saját gyártású és
értékesítésû termékekkel megmérettessék magukat a fogyasztók elôtt?
– Azzal kezdtük, hogy elemeztük saját és
környezetünk vásárlási szokásait. Összegeztük, hogy melyek azok a termékek,
amelyeket keresnek az emberek. A húsárukkal kezdtük. Sok kóstoltatást, fôzési
bemutatót tartottunk, teszteltük ezeken
a helyeken a termékeinket, tapasztalata-

inkat beépítettük a termékfejlesztésbe.
Igyekszünk fô profilunkhoz illeszteni a
termékeink bemutatását. Mint mezôgazdasági gépforgalmazók vásárokat, gépbemutatókat, kiállításokat tartunk. Ezek
a rendezvények jó lehetôséget biztosítanak arra, hogy bemutassuk élelmezési
termékeinket is. Neves, a szakmájukban
elismert séfek közremûködésével kóstoltatásokat, fôzési bemutatókat tartunk,
ezzel elôsegítjük, hogy egyre ismertebbé
váljanak a portékák.
– Hogy kerültek kapcsolatba az Agrometál céggel?
– Eredeti elképzelésünk az volt, hogy egy
kis kézmûves sajtkészítôt építünk, ezért
feladtam egy hirdetést. A kapott ajánlatok közül szimpatikus volt a magyarországi Agrometál cég ajánlata. Bemutatták nekem referenciaként a Ráckeresztúron lévô László-pusztai tejfeldolgozót,
amely megnyerte a tetszésemet. Azért

– Úgy csináljuk, mint a nagyok: a termékskálánk széles lesz. Legalább ötvenféle terméket készítünk majd, és fokozatosan bôvítjük a választékot. Nyerstejbôl
háromfajta, aludttejbôl kétfajta lesz.
Több mint tízféle ízesítésû joghurtital fog
készülni (kökényes, csipkebogyós, epres,
sárgabarackos), és ezeknek is lesz zsíros
és zsírszegény változatuk, mint ahogy a
túrónak is. Sajtból is lesz többféle: féléves és éves érlelési idôvel gauda, trappista, ementáli jellegûek készülnek, különbözô fûszerekkel ízesített formában
is. A Léva környékén ismert és népszerû
szürkepenészes sajtot is készítjük majd.
Kapható lesz a mindennap használatos
vaj és tejföl is.
– A tejfeldolgozóból kikerülô termékek hogyan jutnak el a fogyasztóhoz?
Mi a garanciája annak, hogy értékesíteni tudják azokat?
– Üzlettársam nagyon lelkes lett a nagyobb kapacitású feldolgozó ötletétôl,

Az istálló mellé épített Agrometál tej feldolgozó fôcsarnoka. Az üzem egy mûszakban
20 ezer liter tejfeldolgozására képes.
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amelynek alapján belevágtunk ebbe a
beruházásba. Önmagában egy nagyobb
feldolgozó megépítése nem nagy kihívás. Az igazán nagy feladat a feldolgozott termékek értékesítése. Ennek érdekében 2015 tavaszától gôzerôvel elkezdôdött a saját bolthálózaton alapuló
értékesítési rendszer kiépítése. Most
ott tartunk, hogy január végére megnyitjuk az elsô tíz boltunkat. A hagyomá nyos ke res ke del mi egy sé gek ben
nem árusítunk, ahhoz mi túl kicsik vagyunk. A 10x10 négyzetméteres konténeres elárusítóhelyeken az áru 80%-a
lesz saját termék. Az összes áru, amelyet mi készítünk, természetes termék,
ami azt jelenti, hogy a termesztés és
tenyésztés során minimálisra csökkentjük a kemikáliák mennyiségét. A talaj
tápértékét a Magyarországról hozott talajlakó baktériumos kezeléssel oldjuk
meg. Ennek eredményeként a korábban használt mûtrágya mennyiséget
60-70%-kal tudtuk csökkenteni. Úgy
terveztük a tejfeldolgozót, hogy ott naponta egy mûszakban 20 ezer liter tejet legyünk képesek feldolgozni. Nem
célunk az, hogy mindenáron sok terméket állítsunk elô, hanem az a cél, hogy
minôségi termék legyen az, amely az
üzembôl kikerül. Számunkra legfontosabb a minôség, amelyet minden körülmények között tartani kell. Ezt az elvet
nem írhatja felül a bevétel növelése.
Termékeink QR-kóddal lesznek ellátva,
így folyamatosan nyomon tudjuk követni az útjukat az értékesítés folyamatában. Az eladott termék mennyisége
dönti el, hogy még aznap milyen menynyi sé gû új ter mé ket ál lít sunk elô.
A legyártott termékek a nap végével a
logisztikai központba, az elárusító helyekre szállítandó ládákba, aztán az éjszaka folyamán a rendeltetési helyükre

Az istálló mellett építették fel a biogáz erômûvet
kerülnek. Úgy tervezzük, hogy minden
egyes autó tíz üzletet fog ellátni. A szállításra használt ládákat zárjuk, pecsételjük, és az üzlet külön helyiségében
rakjuk le. Reggel az üzletvezetô ellenôrzi a zárás sérthetetlenségét, és bevételezi a szállítmányt. Logisztikai kezdôpontunkat a feldolgozó mellé telepítjük.
Rozsnyón vágópontunk és húsfeldolgozónk van, naponta 2-3 bikát tudunk levágni és értékesíteni, ott készülnek a
hústermékek is.
– Példaértékû az olyan beruházás,
ahol egy vállalkozás a termelési folyamat egészét, azaz a tejtermelést,
a tejfeldolgozást és az értékesítés
területét is átfogja.
– Józan paraszti logikával tervezzük a termelés folyamatát, felhasználva a XXI.
század tudományos eredményeit. Az én
filozófiám az, hogy ha belevágunk egy
beruházásba, fejlesztésbe, akkor át kell
gondolni azt is, hogy mi legyen a következô lépése a folyamatnak. Lennie kell
egy jól felépített, jól átgondolt koncepciónak, melyet aztán sok kis lépésben
megvalósítunk.

– Milyen fejlesztési elképzeléseik
vannak?
– Azt tervezzük, egy holland céggel közös
vállalkozásban, hogy az erômû még kihasználatlan maradvány hôjét a telep szomszédságában létesülô halastóban meleg
vizû intenzív haltenyésztésre hasznosítjuk
majd. Nem törekszünk egyik területen sem
közvetlenül a mennyiségi jellemzôk növelésére. A meglévô lehetôségekbôl tervezünk
minél többet kihozni. A technológiát kell
fejleszteni, hogy minél eredményesebben,
gazdaságosabban termeljünk.
– Mit üzen a magyarországi sorstársainak?
– Azt üzenem, hogy ne csüggedjenek, még
akkor sem, ha alacsony a tej felvásárlási
ára. A maga komplexitásában értékeljék a
helyzetet, keressék és találják meg az optimális megoldásokat. Csökkentsék a termelés kitettségének mértékét. Legyenek állhatatosak, kitartóak, mert a jól végzett,
szorgalmas munka meghozza gyümölcsét.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
Fotó: Monostori Gábor

A biomassza erômûbôl kikerülô folyékony halmazállapotú mellékterméket az öntözôvízhez adagolják,
ezzel megoldják 300 hektár terület szervesanyag utánpótlását
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A Kôröstej a magyar
sajtgyártás jó hírét
viszi a világba
A Kôröstej cégcsoportot a libanoni származású Dr. Riad
Naboulsi alapította 1989-ben. Napjainkra Magyarország
egyik legnagyobb sajtgyártójává vált. Tevékenységének
eredményeként az öt kontinens közel 40 országában
ismerik a minôségi magyar sajtokat. A cégcsoport 2016-ban
elért eredményeirôl és a további fejlesztési elképzelésekrôl
Kovács Bernadett kereskedelmi és marketing igazgató
adott számunkra tájékoztatást.
– A több mint 20 éves múltra visszatekintô Kôröstej cégcsoport megalakulásától kezdve látványos fejlôdésen megy keresztül. Az idei évben is
jelentôs változások történtek a cég
életében. Mi a lényege a mostani változtatásoknak?
– Idén fejezôdött be az összeolvadási folyamat, amelynek eredményeként négy
üzemünk termelését egy cégbe, a Kôröstej Kft.-be vontuk össze. Így reményeink
szerint számos tevékenységünket racionalizálni, egyszerûsíteni tudjuk, és az eddiginél is gazdaságosabban, eredményesebben mûködhetünk tovább. A cél természetesen nemcsak a saját munkánk
megkönnyítése volt, hanem az is, hogy
partnereink számára is egyszerûbbé tegyük a velünk való együttmûködést.
Legnagyobb üzemünk Hajdúböszörményben található. Itt készül legfontosabb exporttermékünk, a számos országban népszerû kashkaval sajt. Hajdúböszörményben gyártjuk a nagy kerek trappista sajtot, amely a magyar vásárlók
kedvenc sajttípusa a mai napig. Fontos
termékek a már itthon is népszerû joghurtsajt, az egyéb sajtkrémek és vajkrémek is.
Kôröstetétleni sajtüzemünkben másik
jelentôs exporttermékünket, a krémfehér
sajtot gyártjuk, valamint itt készül az itthon népszerû, piacvezetô, hagyományos
füstöléssel készített parenyica is.
A kacsótai üzem az ömlesztett sajtok
fellegvára, a sajtkrémektôl a kördobozos
és blokksajtokon át a konzervsajtokig.
A barcsi volt Dráva Tej üzem büszkesége a nemzetközileg is keresett Hajdú grill

Kovács Bernadett a Kôröstej
csoport kereskedelmi
és marketing igazgatója
sajt, emellett olyan közel-keleti exportkülönlegességek is itt készülnek, mint a
Chilal vagy a Naboulsi sajt.
– A cég alapítójának, Dr. Riad Naboulsi úrnak köszönhetôen ismertté
vált a magyar sajt az arab országokban. Ma már közel 40 országba többszáz féle terméket szállító Kôröstej
vállalatcsoport élen jár a magyar sajtok külföldi népszerûsítésében. Az
idei évben hol sikerült új piacot meghódítani?
– Bár nem egészen tekinthetô új piacnak, de kétségtelenül a legnagyobb növekedés Irakban volt, ahol több új diszt-

Dr. Riad Naboulsi a Kôröstej
csoport alapító-tulajdonosa
fogalommá tette a magyar sajtot
a Közel-Keleten
ribútor segítségével, valamint új termékek piaci bevezetésével az elôzô évhez
képest megdupláztuk az exportforgalmat. Ez mennyiségben kb. 4-6 kamion
sajt kivitelét jelenti hetente Irakba. Az új
országok között említhetem Ciprust, de
egyre erôsebbek vagyunk a Balkánon is.
Szerbiába 2016-ban exportáltunk elôször. Szintén örömteli a jelenlétünk
Egyiptomban, amely kifejezetten nagy piac, bár speciális elvárásokkal. Érezhetôen nô az érdeklôdés sajtjaink iránt a Távol-Keleten. Kínába, Hongkongba is volt
idén szállításunk, és nemrég Malajziába,
ill. Mauritusra küldtünk mintákat. Sajtjaink népszerûsítését és az új vevôkapcsolatok kialakítását megkönnyíti, hogy folyamatosan jelen vagyunk a nemzetközi
élelmiszeripari kiállításokon.
– A siker elengedhetetlen feltétele
a folyamatos fejlesztés. Az idei évben mi a volt a leginnovatívabb termékük?
– Ha a magyar piacot tekintjük, akkor
a joghurtsajt volt idén a nagy dobásunk, amivel új sajtszegmenst hoztunk
létre idehaza. Ez sosem könnyû feladat egy telített piacon. Ráadásul ez
egy savó alapú, sok szempontból különleges termék. Nemzetközi siker lehet a gyros sajt, amely egyébként a
már jól ismert grill sajtunkon alapul, és
még sosem készítettek ilyet a világban. Párizsban mutatkoztunk be vele a
SIAL kiállításon.
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– A hazai sajtgyártás palettáján hol
van a helye a cégcsoportnak? Milyen
mér vû mennyiségi növekedést terveznek?
– Sajtgyártóként a legnagyobbak között
vagyunk, illetve messze a legnagyobb
mennyiséget adjuk el külföldre. Célunk
évek óta a minimálisan 10-15%-os növekedés belföldön és export viszonylatban egyaránt.
– Jó minôségû sajtot csak megfelelô
minôségû alapanyagból lehet készíteni. Milyen mennyiségû tejet vásárolnak, és milyen szempontok szerint
döntenek a tejtermelôkkel a tej átvételi árának kialakításakor?
– Napi mintegy 350 ezer liter tejet dolgozunk fel, munkatársaink száma meghaladja a 900 fôt. Kizárólag magyar termelôktôl vásárlunk tejet. Az ország több régiójában közel száz tejtermelô partnerünk van. Nyugodtan mondhatom, hogy
beszállítóink problémáit, a világpiaci árak
ingadozása miatti nehézségeiket mindig
a legnagyobb figyelemmel kísértük, a nehezebb idôkben is próbálunk segítségükre lenni. Tejbeszállítóink többségével
hosszú évek óta tartunk fent üzleti kapcsolatot, hosszú távra tervezünk velük, s
adott esetben elôrefinanszírozzuk ôket.
Szerencsére egyre több tejet tudunk felvásárolni a növekvô termelési volumenünknek köszönhetôen.
– A Tirolban kétévente megrendezett
nemzetközi sajtversenyen elért
aranyérmes helyezésük az ország
teljes sajtgyártásának nagy elisme-

A gyros sajt bemutatása 2016 októberében Párizsban a SIAL kiállításon
rést jelent. Számos sajtversenyen,
kiállításon nagy sikerrel szerepelnek,
ezzel példát mutatnak a többi sajtgyártónak is. Mégsem lehet látni,
hogy követôik lennének?
– Valóban, ez már a harmadik érmünk
volt a versenyen. Két éve egy arannyal és
egy ezüsttel jöttünk haza, akkor a grill

A joghurtsajt 2016-os aranyérme
Ausztriából

Olimpiai aranyérmes Hajdú sajtok egy hazai üzlet polcain

sajt lett aranyérmes. Most novemberben
a joghurtsajt is aranyérmet érdemelt a
40 tagú nemzetközi zsûritôl. Magyarországon a nagy termelôk közül valószínûleg mi rendelkezünk leginkább speciális,
kevésbé a tömegtermékek közé sorolható sajtokkal. Ausztriában egyébként külön gratuláltak is a szervezôk, hogy nagyüzemi körülmények között ilyen színvonalú sajtjaink vannak. A másik ok az lehet, hogy termelésünk mintegy kétharmada exportra készül, nem ismeretlen
számunkra a külföldi terep.

Â
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– Természetesen már az alapanyag, a
magyar tej is meghatározza a sajtok ízét.
Emellett az ízesítéseinkben is jelen van a
magyar vonal, gyakran tipikusan magyar
fûszerezést használunk. Ezzel együtt természetesen arra is büszkék vagyunk,
hogy a Hajdú talán a leginkább nemzetközi magyar élelmiszermárka mind a
nemzetközi specialitásokat, mind ismertségét tekintve.
– Kerekesné Dr. Mayer Ágnes fôiskolai docens arról írt a Tejgazdasági
Szemle legutóbbi lapszámában, hogy
sajtkultúránkat jó lenne továbbfejleszteni, és Európa sajttérképére felkerülni. A KKASE Sajtkészítôk Egyesülete egy jellegzetesen magyar, a
Kárpát-medencére jellemzô, magyar
fejlesztésû sajtkultúrával készítendô
sajt megalkotását ter vezi. Mi a véleményük errôl a kezdeményezésrôl?

A MIZO vezérigazgatója, Gerbrant Redmer De Boer a gyros sajtot kóstolja
– A Hajdú joghurtsajt a hazai fogyasztók körében is kedveltté vált. Ter vezik
termékeik növelését a hazai piacon?
– Örülünk, hogy a joghurtsajtot a magyarok is ilyen hamar megszerették. Természetesen számolunk egy-egy újdonsággal, bár olyan – amely gyakorlatilag új
szegmenst teremt a magyar piacon –,
valószínûleg nem lesz minden évben. Itt
a joghurtsajt mellett az eredeti halloumi
recept alapján gyártott grill sajtra is viszszautalnék, ami ma már közismert sajt-

típusnak számít idehaza is. Célunk, hogy
minden évben bemutassunk valami újat
a HAJDÚ sajtpalettáról a magyar fogyasztóknak, legyen az már létezô exporttermék vagy teljesen új fejlesztés. Szeretnénk, ha a HAJDÚ márkát a minôségi
sajttal kapcsolnák össze itthon is.
– A Kôröstej termékeit mi különbözteti meg más sajtgyártó nagyhatalmak termékeitôl? Mi az a sajátos
magyar ízvilág, amely jellemzô az
Önök termékeire?

– Természetesen támogatjuk, és jó ötletnek tartjuk. Örömteli lenne, ha a nemzetközi kiállításokon a svájci, holland, olasz,
bolgár standok mellett mi is büszkélkedhetnénk valami egyedi, magyar eredetû
sajtféleséggel. Minden segítséget megadunk hozzá, ha szükség van ránk.
– Szakmunkás utánpótlásukat miként tudják biztosítani?
– Ezen a téren – mint szinte minden ágazatban ma Magyarországon – mi is problémákkal küzdünk. Reményeink szerint a
tejipari szakemberképzés fejlesztése középtávon is eredményeket hoz majd számunkra is. Kapcsolatban vagyunk több
képzési központtal is, amely kölcsönösen
elônyös a felek számára.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A tej-felvásárlókkal folytatott
tárgyalások tapasztalatai
Szeptemberi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy zászlót
bontott a Magyar Tej Termelôi Szervezet Kft., amely a vonatkozó FM rendelet szerint elismert termelôi szervezetként
hivatott képviselni a tagjait a tej-felvásárlókkal folytatott
értékesítési tárgyalásokon. Lukács László, a szervezet
vezetôje most arról adott tájékoztatást, hogy mûködésük
eltelt négy hónapjában milyen tapasztalatok születtek.
– Szer vezetüknek, a Magyar Tej Tejtermelôi Szer vezet Kft.-nek szeptember végén több mint 120 tejtermelô
tagja volt, akik a teljes hazai tejfelvásárlás 20%-át képviselték. Milyen
mértékben módosultak azóta a mutatók?
– Jelentôsebb változás azóta nem történt
a tagsági kört illetôen. Az elmúlt 4 hónapban nem a taglétszám bôvítésével
foglalkoztunk, hanem elindítottuk azt a
közös tárgyalási folyamatot, amelyre a
szervezet létrejött. Meghirdettük mintegy
250 millió liter tej értékesítését, és ajánlatokat kértünk a különbözô felvásárlóktól. Egy hosszadalmas és bonyolult tárgyalási folyamat végéhez közeledünk, de
még van teendônk. Úgy tervezzük, hogy
februárra lezárjuk a tárgyalásokat, és akkor majd újra elôkerülhet a tagság bôvítésének kérdése. Jelentkezôk már vannak, remélem, többen is csatlakoznak
majd hozzánk.
– Az eltelt négy hónapnak mi a tapasztalata? A hazai és külföldi tej feldolgozók elfogadták, partnerüknek
tekintik a Magyar Tej Termelôi Szervezet Kft.-t?
– Vegyesek a tapasztalatok. Ez a kezdeményezés mindenki számára új. Még nekünk is ki kell tapasztalni a legjobb, a
leghatékonyabb mûködési módot. De a
partnereinknek is újdonságként hatott,
hogy egy viszonylag nagy termelôi közösség együttesen lép fel a tejértékesítési
tárgyalások kapcsán, és konkrét elvárásokat, szerzôdéses feltételeket fogalmazunk meg, határozott elképzeléssel kérünk be ajánlatokat. Természetesnek veszem, hogy ez a megszokottól eltérô fellépés meglepte a felvásárlókat, és különbözô módon fogadták a szervezetet. Van,

aki az elsô pillanattól kezdve konstruktív
és együttmûködô, és van, aki egy rövid
értetlenkedô idôszak után – megismerve
a tényleges szándékainkat – nagyon korrekt hozzáállást mutat. De volt olyan is,
aki sokáig elutasító és hárító magatartást folytatott, aztán felismerve a közös
érdekeket, változtatott a hozzáállásán.
Szóval vegyes a kép. Általánosságban talán mégis azt lehet mondani, hogy a külföldi felvásárlóknak nem kellett magyarázkodni az együttmûködés miatt, ôk valószínûleg jobban hozzá vannak a szokva
a termelôi közös fellépés kultúrájához.
A hazai felvásárlók egy kicsit merevebbek voltak, de már ôk is belátták, hogy
ez egy természetes piaci folyamat, amihez igazodni kell.
– A 2016. évi szeptemberi lapszámunkban a Magyar Tej Termelôi Szervezet Kft. közreadta a termelôi nyers
tej felvásárlására szóló ajánlattételét. Hogyan fogadták azt, milyen
eredményekrôl tud beszámolni?
– Lényegében két egymással párhuzamosan folyó eljárást követtünk. Szeptemberben közzétettünk egy nyílt ajánlattételi felhívást, amely egy formalizált,
objektív szabályokkal meghatározott eljárásrend szerint bonyolította volna le a
tárgyalásokat. Október elején emellett
elkezdtünk egy kötetlenebb tárgyalási
folyamatot is, amelyben bizonyos mértékben tartottuk magunkat a nyílt eljárásban meghirdetett kondíciókhoz, de
rugalmasabban kezeltünk néhány részletkérdést. Nekünk igazából nem a tárgyalások formája, hanem a tartalma a
fontos, és ezért fogadtuk el egyes felvásárlók javaslatát, miszerint ne csak a
kötött eljárással, hanem egy közvetlen
tárgy alá sos mó don is foly tas sunk
egyeztetéseket. Végül is elmondható,

hogy az ajánlattételi felhívásra is jött
ajánlat, és a felhíváson kívül is sikeres
és eredményes tárgyalásokat folytattunk. Végsô, számszerûsíthetô mérleget majd február-március környékén tudunk vonni, amikor már az új szerzôdések szerinti mûködés eredménye látható lesz.
– A közös fellépés eredményeként sikerült erôsíteni a tejtermelôk alkupozícióját?
– Szerintem igen. Több tekintetben is sikert értünk el. Nemcsak az ármegállapodásban tudtuk az érdekeinket érvényesíteni, hanem a szerzôdéses kondíciók
egyéb feltételeiben is javult a termelôk
pozíciója. Olyan szerzôdéseket írtunk alá,
amelyekben a termelô és felvásárló
egyenrangú félként szerzôdik, és a közös
érdekek mentén korrekten vannak megfogalmazva a különbözô jogok és kötelezettségek. Ez néha lehet, hogy többet ér, mint
az ártárgyaláson nyert egy-két forint.
– Hogyan tovább? Milyen fontosabb
feladatokat kell a közeljövôben megoldani?
– Természetesen a legfontosabb, hogy
teljesen zárjuk le ezt a tárgyalási szakaszt, a még függô ügyeket véglegesítsük. Aztán mindenképpen kell egy értékelést készíteni, hogy kielemezzük az
eredményeket, levonjunk tanulságokat
az esetleges hibákból. Ezután széles körben szeretnénk beszámolni a tapasztalatainkról és az eredményeinkrôl. Majd
március-április tájékán újabb tagok jelentkezésére számítunk, ami sok adminisztratív munkával jár.
– Az új típusú termelôi formáció, melyet szer vezetük képvisel, milyen
visszhangra talált a mezôgazdasági
termelés többi ágazatában, illetve az
EU-ban?
– Igazából még nincs komolyabb visszhangja a kezdeményezésünknek. Amíg
nem tesszük közzé az eredményeinket,
addig nem is várom, hogy mások is foglalkozzanak velünk. Mindenesetre a hírünk már terjedt bizonyos szakmai körökben; gondolom, most többen azt várják,
hogy mit teszünk le az asztalra. Remélem, mások számára is követhetô lesz a
példánk.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A2-es tej: leleményes marketing
vagy egészségesebb alternatíva?
Új-Zélandon és Ausztráliában már évtizedek óta nagy sikert
arat az úgynevezett A2-es tej. Az új-zélandi A2 Milk Company
15%-os piaci részesedéssel és egyre bôvülô kínálattal hódít
nagyobb teret az üzletekben. Európában pár éve Angliában
és 2016 októberétôl Hollandiában is kapható ez a fajta
úgynevezett „ôstej” a Veco Zuivel/Blu-Cow forgalmazásában.

H

ollandiában az interneten számos oldal számol be az A2
vagy A2A2 fajta „ôstehén” által
adott „ôstej” kiváló élettani hatásairól.
Az A2-es tejet forgalmazó cégek azt állítják, hogy ez a fajta tej könnyebben
emészthetô mint a hagyományos A1-es
tej, ezen kívül megvéd a cukorbetegség
és szívrendszeri betegségek ellen, valamint hozzájárul a tej fogyasztásához kapcsolható allergiás jellegû tünetek csökkentéséhez.

MELLÉKHATÁSOK?
A tej a köztudatban egészséges, tápanyagokban gazdag élelmiszer, bár az orvosok és táplálkozáskutató szakemberek
véleménye alapvetôen megoszlik ebben
a témában. Anélkül, hogy ezen kérdés
részleteit megvizsgálnánk, mindenki által
elfogadott tény, hogy a tej fogyasztása
során egyeseknél kellemetlen mellékhatások léphetnek fel. A tejfehérje-intolerancia által kiváltott allergiás reakció
ugyan ritkábban fordul elô, de nagyobb
következményekkel jár, ami a tüneteket
illeti. A tejcukorra, laktózra érzékenyeknél a panaszok skálája és intenzitása
szélesebb lehet, attól függôen, mennyire
érzékeny a laktózra a szervezet. Van, aki
kis mennyiségben fogyaszthat tejet, de
egyeseknek teljesen számûzni kell étrendjükbôl a tejtermékeket. Az allergiás
tüneteket leszámítva a tejre érzékeny
személyeknél fellépô tünetek között leggyakoribb a puffadás, hasfájás, szélgörcs, de másodlagos tünetként fáradtság, kiszáradás és levertség jellemzô.
Ezen kellemetlen mellékhatások csökkentését illetve megszüntetését ígérik az
A2-es vagy A2A2-nek is nevezett tej forgalmazói.
Az A2-es tejjel eddig végzett tudományos kutatások alapján feltételezhetô,
hogy ezen tej fogyasztása során bizonyít-

hatóan kevesebb bélrendszeri panaszok
lépnek fel. A kutatások száma azonban
kevés ahhoz, hogy ez tudományosan és
széles körben elfogadott legyen.

DE MI IS VALÓJÁBAN
AZ A2-ES TEJ?
A tejben megtalálható fehérje két formában ismeretes: savófehérjék (20%) és
kazeinfehérjék (80%). Az utóbbi 3 nagyobb csoportba osztható: alfa, kappa és
béta kazeinok. A béta kazein elôállításáért felelôs gén A1-es és A2-es formában
létezik. A gének a DNS kettôs spiráljának
részei, így a tejet adó tehenek genetikai
állománya ez alapján a következô csoportokba osztható: A1A1, A1A2 vagy
A2A2. A tiszta A2-es tej termeléséhez kizárólag A2A2 genetikai állományú tehenek szükségesek. Feltételezések szerint
az A2A2 típusú genetikai összeállítás létezett korábban, ami az idök folyamán
mutálódott, és idôközben az A1-es típusú gén lett elterjedtebb. Bizonyos tehénfajták, mint a Jersey és a Guernsey legnagyobb része A2-es tejet termel.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK
AZ A2-ES TEJ AZ A1-TÔL?
A különbség ezen fehérjék aminosav
összetételében mutatkozik. Mint minden
fehérje, így a bétakazein is aminosavakból épül fel. A 209 aminosavból az A2 típusú bétakazeinben egy aminosav kü-

lönbözik az A1 típusútól. Ez a kis különbség az összetételben a magyarázat arra,
hogy miért lenne egészségesebb az
A2-es tej. Kutatások szerint ugyanis az
A1-es bétakazeinnek a szervezetben történô lebontása során egy BCM-7 nevezetû peptid keletkezik, amely oxidánsként viselkedik, és káros hatással van az
emésztôrendszerre, a belsô szervekre és
az agymûködésre. Az A2-es tej lebontása során nem keletkezik ez a BCM-7 nevû oxidáns.
Mivel azonban az A2-es tej ugyanolyan
mennyiségben tartalmaz tejcukrot és
összességében tejfehérjét is, mint a hagyományos tej, így valójában nem nyújt
megoldást sem a laktózérzékenyeknek,
sem a tejfehérje allergiásoknak.
Az A2-es tej további összetételében
teljesen megegyezik az A1-es típusú tejjel, így ízében és állagában is. Az árban
viszont nagy a különbség. Ez abból következik, hogy a tej egy teljesen külön
begyûjtési, szállítmányozási és feldolgozói vonalat igényel.

Hollandiában a tehenek körülbelül 70%-a
A2-es tejet ad, tehát az úgynevezett hagyományos tej is tartalmaz A2-es típusú
tejet.
Annak ellenére, hogy tudományosan
egyelôre nincs kellôképpen alátámasztva
az A2-es tej szervezetre gyakorolt jótékony hatása, sokan hisznek a termékben, ami többnyire személyes tapasztalatok alapján szerzett „bizonyíték”.
Hollandiában több gazdálkodás váltott
át teljesen az A2-es tej termelésére.
A Veco Zuivel vezetése számít arra, hogy
az A2A2 termékvonala 5 éven belül eléri
a bio tejipari szegmens piaci részesedési
arányát Hollandiában.
2 JÁKOB ÉVA
élelmiszermérnök, Hollandia
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A jövô generációk biztonságos élelmiszerellátásának záloga a gazdasági, környezeti
és társadalmi szempontból fenntartható
mezôgazdasági termelési gyakorlat. Ennek
egyik eleme a GMO-val szembeni következetes
politika, hiszen a gén-módósítások jelenleg
alkalmazott módszerei nem szolgálják ezt a
célrendszert. Ugyanakkor sem Európa, sem
pedig hazánk nem tudja saját termelésébôl
kielégíteni a szójára alapozott magas
fehérje tartalmú takarmányok iránti igényt.
Ezért egy átfogó, összefogáson alapuló
európai fehérje-politika meghirdetése
szükséges. Ennek jegyében 2013-ban
Magyarország elsôk között csatlakozott
a Duna Szója Szövetséghez.

E

z a kezdeményezés segítséget jelent a termelés hazai
növeléséhez, amelynek célja, hogy minôségi és szigorúan GMO mentes szójatermeléssel kielégítse mind a takarmányozási, mind a humán élelmezési igényeket. Az elôrejelzések szerint elsôsorban a baromfi, valamint a tejtermelés területén várható nagyobb igény. A Duna Szója Szövetség csoport
tagjai új stratégiát kezdtek a GMO mentes takarmányozás megvalósítása érdekében.
A negyedik szója kongresszust november 24-én tartották
Budapesten. Az eseményen hazánkat Nagy István földmû ve lé sü gyi mi nisz ter he lyet tes kép vi sel te. A kong resszust a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Duna Szója Szövetség közösen rendezte.
Hazánk mindig arra törekedett, hogy elérhetô árut, jó minôségû és egészségre nem káros élelmiszereket állítson elô –
hangsúlyozta elôadásában Nagy István. A biztonságos élelmiszer-elôállítás kulcsa egy olyan fenntartható mezôgazdasági gyakorlat megvalósítása, amelynek a GMO mentes szója is a sarkalatos pontja. Magas színvonalú élelmiszer termékeivel és a GMO mentes mezôgazdasági stratégiával
Magyarország kulcsszerepet játszik az európai fehérje-ellátásban – húzta alá a miniszterhelyettes. A fenntartható
szója-ellátás iránti elkötelezôdés, a vetésforgók alkalmazása magával hozza a vidéki területek fejlôdését és a keletnyugati irányú integráció megvalósulását is.
Ma csak a szántóföldek mintegy 2%-ában termesztenek nagy
magvú hüvelyeseket Európában – mondta elôadásában a
Duna Szója Szövetség elnöke, Matthias Krön. Hangsúlyozta:
biztosítani kell, hogy a gazdák megfelelô anyagi támogatásokat is kapjanak a hüvelyes növények termesztéséhez. A mennyiségi stabilitás, a hozam és a minôség, a mûködô és fenntartható élelmiszeripar feltételeinek megteremtése alapja a
további fejlôdésnek – húzta alá Matthias Krön úr.
A következô évek európai mezôgazdaságának egyik fontos
kihívása, de egyben feladata, hogy biztosítsa a független és
folyamatos fehérje-ellátást. Az ellenôrzött minôségû európai

A Duna Szója
Szövetség
kongresszusa
Budapesten
szója használata kulcsfontosságú elem ebben a folyamatban.
Csakis ennek a munkának a révén biztosíthatóak a hosszú távú gazdasági és környezeti elônyök.
Magyarország, Moldva, Bosznia és a németországi Észak-Rajna
Vesztfália agrár-miniszterei közösen egy európai közös fehérjestratégiát terjesztettek elô, hogy 2025-re az Európában felhasznált fehérje 50%-a európai szójából és hüvelyesekbôl származzon. Ennek eléréséhez a takarmány-keverékekhez felhasznált
szója mennyiségét csökkenteni, a szója és a más fehérje növények termesztésének mennyiségét pedig növelni szükséges.
A kongresszusra Ausztriából, Szerbiából, Németországból, Romániából, Horvátországból is érkeztek delegációk, akik hozzászólásaikkal nagymértékben emelték annak színvonalát.
2 (L. B.)
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HAGYOMÁNYOK – ÍZEK – RÉGIÓK
A Terra Madre, vagyis a Hagyományos Termékeket Elôállító Közösségek
világnapja alkalmából 2016. december 8-án a Földmûvelésügyi
Minisztériumban konferenciát rendeztek. A rendezvény megfelelô keretet
biztosított a Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) védjegy használati jogát
2016-ban elnyert pályázók ünnepélyes díjátadására. Díjazásban részesült
két kézmûves sajtkészítô, a Füzes Sajtmûhely és a Melis Testvérek.

Tóth Péter átveszi a HÍR védjegy tanúsító oklevelet

A

Füzes gömölye

Füstölt parenyica

Sajtos csendélet

Füzes Sajtmûhely vezetôi, Balla
Ildikó és Tóth Péter a HÍR védjegy díjazása kapcsán elmondták: nagyon örülnek annak, hogy az elôzô év májusában benyújtott pályázaton
az általuk készített Füzes gömölye és a
Füstölt parenyica mint hagyományos termék elismerést kapott.
A Füzes Sajtmûhelyben 2014 óta készítenek sajtokat, amelyek eleinte még
csak saját fogyasztásukat szolgálták.
Késôbb vendégeik számára is készítettek sajtot, akiknek az nagyon ízlett. A sikerélményen felbuzdulva egyre több
sajtot készítettek, és ma már azzal dicsekedhetnek, hogy sok visszajáró vásárlójuk van.
Azért fontos számunkra, hogy ez a két
sajt nyerte el védjegy használatának jogát, mert a Füzes gömölye egy hagyományos eljárással készített friss sajt, amelyet a Hortobágyon, valamint a Tisza
mentén évszázadok óta ugyanazzal az eljárással készítenek, mint a Füzes Sajtmûhelyben. Friss, teljes értékû tehéntejbôl készül, natúr és idényjellegû fûszerekkel többféle ízesítésben. Ízesítésre
fokhagymát, lilahagymát, snidlinget, köményt, chilit, áfonyát, petrezselymet, diót, kaprot, csalánt, oregánót, borágót,
zsályát, kakukkfüvet és rókagombát
használnak. A füstölt és 3 hónapig érlelt

változatát is készítik, ezzel teszik változatossá a kínálatukat.
A Füstölt parenyica sajtjuk készítése
családi hagyományon alapul. Péter gyermekkori emlékeiben él, hogy nagyszülei
hasonló módon készítették a Felvidéken
ezt a sajtot. Tehéntejbôl készülô, kis tömegû, 25-40 dkg súlyú, kéreg nélküli
füstölt sajt a parenyica. Ha a formáját
nézzük, 18-20 cm hosszú, 5-6 cm széles, fonott kalácshoz hasonló alakú.
A legenda szerint egykor nádfedeles,
vert falú ház állott a Füzes Sajtmûhely
helyén, amelyben „Bandi betyár” talált
menedéket. A betyár – becsületes nevét
ma már senki sem tudja – bandája élén
vámolta a Hortobágyon átutazó gazdag
urakat, zsíros kereskedôket. Pénzt, ékszert, paripát s olykor még szépasszonyokat is rabolt tôlük. A pénzt szétosztották a szegények között, az ékszereket
szeretôikre aggatták, a paripákat eladták, árukat elmulatták. A szépasszonyokkal pedig zeneszóra ropták a táncot hajnalokig.
A Füzes Sajtmûhely nagy tisztelettel
adózik a helyi legendák szereplôinek:
Bandi betyárnak, a derék kántornak, a
borissza harangozónak és a szépasszonyoknak, akik e helyütt valaha megfordultak. Tiszteletüket az általuk készített
sajtok elnevezésével is kifejezik. Így született a „Bandi betyár kedvence” csípôs
sajt és a vörösborban érlelt „Harangozó
kedvence” sajt.
A Füstölt parenyicát pedig hajfonat
alakúra formázzák, emlékezvén a szépasszonyok hajviseletére. A füstöléstôl,
amelyhez bükkfa-fûrészport használnak,
kellemes aranysárga színt kap, míg a
sajttészta sárgás-fehér színû, szálas
szerkezetû lesz.
A HÍR védjegy számunkra a hagyományosan készült minôség elismerését jelenti, amely jelentôsen hozzájárul majd,
hogy minél több erre járó turista megismerje a Füzes Sajt termékeit.
Sajtjaik nemcsak a HÍR védjegy használatának jogát nyerték el, hanem a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegyet is.
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A Nagyegyházán megrendezett Sajtmustrán több ezüst- és bronzérmet is kiérdemeltek. Több iskolás, illetve felnôtt
csoportot fogadnak évente mûhelyükben, akik ott tanulják meg a sajtkészítés
alapjait.
Céljaik között szerepel, hogy részt vesznek a KKASE Sajtkészítôk Egyesülete által
kezdeményezett Magyar Sajtút Hálózat kialakításában, létrehozzák a Sajtgyári Megállót. Szeretnék megmutatni a kíváncsi érdeklôdôknek, a szakmai hozzáértôknek, a
fiataloknak, hogy milyen egyszerûen, de
nagy odafigyeléssel és kitartással kell feldolgozni a „fehér aranyat”.

A

lajosmizsei Melis Testvérek a
szüleiktôl örökölt családi gazdaságot immár 10 éve maguk mûködtetik. Gazdaságukban jellemzôen
magyartarka teheneket tartanak, amelyeket döntôen a saját termelésû takarmánnyal etetnek. A tejet feldolgozzák, és
közvetlenül értékesítik, hetente három
napon a fôváros különbözô pontjain.
Ôrizve az elôzô generáció hagyományait nyerték el a HÍR védjegy használatának jogát a Melis Testvérek Sült vaja
elnevezésû termékükkel. A védjegy marketing értékét felhasználva szeretnék azt
megmenteni a jövô generációk számára,
és minél szélesebb körben újra megismertetni azt a tudást, amelynek eredményeként ezt a csodálatosan értékes terméket elôdeink megalkották. Nagy öröm
számukra, hogy a kínálatuk bôvül ezzel
az újra felfedezett tejtermékkel. A fogyasztó számára kézzel fogható minôségi garanciát jelentô védjegy a vásárlói bizalom növelése mellett a Melis Testvérek
által befektetett munkát is elismeri. Gazdaságuk számára is elônyt jelent a mai
támogatási rendszerben egy ilyen védjegy használata.
A sült vaj hazánkban több évszázados
hagyományokkal rendelkezik, már a középkori magyar konyhában is fellelhetô
volt. Történelmünk fájó visszássága,
hogy a sült vajat a mai magyar ember
leginkább a nemzetközi konyha térhódítása révén ismeri, és „ghee” néven az indiai kultúrából eredezteti.
A Melis Testvérek sokat segíthetnek
abban, hogy a sült vajat az emberek újra
felfedezzék és megszeressék.
A vaj, mivel zsiradék, ha nem használunk tartósító szert, illetve nem alkalmazunk tartósítási eljárásokat, akkor az elkészültét követôen viszonylag hamar avasodni kezd. Ez néhány napban korlátozza
a felhasználhatóságát. Azzal, hogy kisüt-

Melis Eszter átveszi a HÍR védjegy használatának jogát tanúsító oklevelet
jük a vajat, meg lehet növelni az élettartamát. A folyamat lényege, hogy a vajat
megolvasztják, és addig fôzik vagy sütik,
amíg a benne lévô víz el nem párolog,
mert az avasodás döntôen a víztartalmának következménye. Így a felhasználhatósága hónapokra nô. A hôkezelésnek köszönhetôen a tejfehérje és a tejcukor kicsapódik, és csak a tiszta, aranylóan sárga tejzsír marad, ami a többi zsírhoz hasonlóan meleg állapotban folyik, de hidegben keményre szilárdul. A tejfehérje
és a tejcukor kicsapódása miatt a laktózérzékenyek, illetve más emésztési problémával küzdôk is bátran fogyaszthatják.
Az emberi szervezet számára kiváló a zsírsav összetétele, így az egyik optimális zsírés koleszterin-forrás. Könnyû emészthetôsége miatt a betegeknek, idôseknek is
nyugodtan ajánlható, jól feltáródik, és
gyorsan hasznosul.
A hôkezelés hatására megváltozik a
végtermék íze is. Egy jellegzetesen kellemes, pirított dióra, mandulára emlékeztetô ízhatás alakul ki. A készítés jellegébôl adódóan a magas hôkezelést is jól
tûri, ezért új távlatokat nyit a gasztronómiai kultúrában. Ugyanúgy felhasználható sütéshez, fôzéshez, mint bármely más
zsiradék, és frissen fogyasztva ízletes
táplálék is.
A Melis Testvérek célja, hogy a kor tudományos, technikai eredményeit felhasználva fejlesszék gazdaságukat. Tervezik a megújuló energia bevonását, a
precíziós gazdálkodás bevezetését. Szeretnék elérni, hogy az általuk képviselt
értékrendben készülô termékeik elismertsége növekedjen.
2 BEMI
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Dánia tejgazdasága
A Dán Királyság Észak-Európában, a Skandináv félsziget tôszomszédságában, a Jylland (Jütland) félszigeten és mintegy
400 kisebb-nagyobb szigeten helyezkedik el, fôvárosát repülôgép menetrendbe illeszkedô és óránként induló hajójárat köti
össze a svédországi Malmôvel. Az ország területe 43.094 km2,
azaz Magyarországnak kevesebb, mint fele. Lakóinak száma
5,7 millió, amelynek több mint 80 százaléka városokban él.
Fôvárosa Koppenhága, 1,23 millió lakossal. Az egész ország
sík területen fekszik, legmagasabb pontja alig haladja meg
a 170 méter tengerszint fölötti magasságot.

A

z ásványkincsek közül egyedül kôolaj- és földgázkitermelés képvisel említésre méltó mennyiséget, viszont jelentôs a gépipar, a hajógyártás, a vegyipar és az élelmiszeripar. A dán
gazdaság gerincét a mezôgazdaság képezi, mivel a terület közel 65 százaléka mûvelésre alkalmas (e tekintetben Magyarországgal versenyez az európai elsô helyért). A mezôgazdaság legfontosabb
szektora az állattartás: a növénytermesztés gyakorlatilag teljes mértékben ennek
van alárendelve, azaz a vetésszerkezetben a legnagyobb területet a takarmánynövények (elsôsorban az árpa és a silókukorica) foglalják el. A legfontosabb állatfaj
az országban a sertés, amelynek állománysûrûsége 1000 lakosra és 100 hektár mezôgazdasági területre számítva
Európában a legnagyobb. Emellett Dánia
mint az EU hatodik legkisebb tagországa –
évi 16-18 millió vágósertés kibocsátással
– hosszú évtizedeken keresztül a Közösség legnagyobb sertéshús exportôre volt,
megelôzve ebben a nála nyolcszor nagyobb Németországot és a 13-szor nagyobb Spanyolországot, és e tekintetben
csak az elmúlt évben szorult Németország
mögé. A mezôgazdaság hatékonyságát és
versenyképességét tekintve Dánia világviszonylatban is elôkelô helyet foglal el, jelentôs arányban exportra kerülô termékei
világszerte ismertek. Meglepônek tûnhet
pl., hogy a dán zöldség-gyümölcs export
értéke 2015-ben 350 millió eurót tett ki.
A fejlett gazdaság évtizedek óta kiegyensúlyozott, stabil megélhetést és jövedelmet biztosít a lakosság számára, az egy
fôre jutó, mintegy 49 ezer dolláros GDP a
legmagasabbak közé tartozik Európában.
Dánia ideális feltételekkel rendelkezik a
tejhasznú szarvasmaha tartására. Bár a
téli hômérséklet átlaga és minimuma alacsonyabb, mint Írországban, amelyrôl az

elôzô lapszámban leszögeztük, hogy csak
ritkán és rövid idôre (legfeljebb egy-két
hétre) esik mínusz 5-10 fok közelébe.
Dániában a tél az írországinál jóval hoszszabb, és a legalacsonyabb hômérséklet
általában a mínusz 15-20 fokot is eléri,
ezért a szarvasmarhákat a téli idôszakban
kizárólag istállóban lehet tartani, és nem
kerülhet szóba az írországihoz hasonló téli legeltetés sem. Ezen túlmenôen Dánia
nyári hômérséklete jóval hûvösebb a Magyarországinál, de a tavasz és az ôsz az
ország földrajzi fekvéséhez képest enyhe.
A szarvasmarha tartása szempontjából
nagy elônyt jelentenek a Dánia mezôgazdasági területének mintegy 8-10 százalékát elfoglaló nagy hozamú legelôk, amelyek – a kedvezô és egyenletesen eloszló
csapadékviszonyoknak (700-1.000 mm)
köszönhetôen – késô ôszig bôséges fûtermést biztosítanak. A dániai viszonyokat
nem lehet egy napon említeni a Magyar
Alföld gyér füvû és a kánikula idején barnára kiégô legelôivel. Ennek megfelelôen
a legeltetési szezon április 15-tôl november 1-ig tart, miközben a tehenek napi átlagban 5-8 kg füvet tudnak felvenni (szárazanyagra számítva). Sôt a Dán Élelmiszeripari és Mezôgazdasági Központ
(DCA) ez évben meghirdetett programja
szerint növelni kívánják a legelôterületek
arányát a gabonatermô területek rovására, ami az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentôs csökkentését eredményezheti.
Fentiek alapján a tejhasznú szarvasmarha-tartás hosszú évszázadok, sôt
több mint egy évezred óta a dán mezôgazdaság egyik legfontosabb szektorát
képezi (bár – amint arra fentebb utaltunk
– a sertéstartás jelentôsége összességében valamivel nagyobb). A szarvasmarha
állománysûrûsége 1000 lakosra számítva
az EU tagországok közül – Írország után –

Dániában a második legnagyobb. Történelmi feljegyzések igazolják, hogy már a
vikingek is kiemelten foglalkoztak tejtermeléssel. Egy kora középkori festményen
pl. egy vajat köpülô asszony látható, tehát
a vaj- és sajtkészítés már akkor elterjedt
volt az országban. A 17. század elsô felében uralkodó IV. Keresztély király levelei
bizonyítják, hogy a dánok az akkori idôk
legmodernebb tejkezelési berendezéseit
alkalmazták.
A téli hónapok után az istállókból a szabadba kiengedett dán tehenek – a friss
levegôt és a friss fû illatát érezve – sajátos ugrándozást és táncot mutatnak be,
amelynek évenként több száz, helyenként
több ezer nézôje akad.

Tehénfuttatás
A 17. század végétôl a városi lakosság
létszámának növekedése és életszínvonalának emelkedése újabb lendületet
adott a dán tejtermelésnek, illetve vaj- és
sajtkészítésnek, amely 1882-ben egy fordulóponthoz érkezett, amikor az ország
egybefüggô (nem szigetekbôl álló) részét
alkotó Jütland félsziget farmereinek egy
csoportja létrehozta az elsô dán tejszövetkezetet (korábban az ország területének
több mint 40 százalékát kitevô szigetekkel való kapcsolattartás korántsem volt
annyira egyszerû és mindennapos, mint
manapság).
A szövetkezés lehetôvé tette a tejtermelés és -feldolgozás korszerûsítését, a szakképzett munkaerô alkalmazását és továbbképzését, valamint a távolabbi piacokra
való kilépést. 1900-ban már több mint
1.000 tejszövetkezet mûködött az országban. Ezek a szövetkezetek minden külsô
(állami) irányítás, ellenôrzés és támogatás
nélkül, egy-két évtized alatt elérték, hogy a
dán tejtermelés a mezôgazdaság egyik legfontosabb ágazatává lépett elô, és európai
hírnévre tett szert. Jelenleg Dánia tejmennyiségének 95 százalékát 30-32 szövetkezet adja és dolgozza fel, amelyek gyakorlatilag az egész országot behálózzák.
A szövetkezet tagjai a tejfeldolgozás közvetlen irányításában nem vesznek részt, a
tulajdonosi jogaikat választott testületen
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keresztül gyakorolják. A legnagyobb az
Arla szövetkezet, amelynek Svédországban és az Egyesült Királyságban is vannak
feldolgozó és felvásárló egységei, és feldolgozó kapacitása csaknem a másik 30
szövetkezet kapacitásával egyenlô. Az
elôállított tejmennyiséget 61 üzem dolgozza fel az országban. Az Arla méreteit
érzékelteti, hogy árbevétele 2015-ben
10,3 milliárd eurót tett ki, tiszta nyeresége pedig – a válság hatására az elôzô évihez viszonyítva 3,3 százalékos csökkenéssel – meghaladta a 295 millió eurót.
A dán tejszövetkezetek egyik érdekessége, hogy egy szövetkezet nagyobb tagjai
begyûjtik a kistermelô tagok által elôállított tejet, amelynek feldolgozása az utóbbiaknál történik. Ez a megoldás többek
között csökkenti a speciális tejszállító jármûvekre, valamint a hûtô-, tároló és feldolgozó berendezésekre fordítandó beruházási igényt.
Az ókorban a juh- és kecskeállomány
(már 4.000 évvel ezelôtt is) fontos szerepet játszott az ország területén, de egy állatjárvány miatt a múlt század hetvenes
éveiben csaknem teljesen felszámolták
azokat. Juhokból jelenleg mintegy 160
ezer, túlnyomó részt húshasznú egyedet
tartanak. A kecskeállomány gyakorlatilag
jelentéktelen, mivel a fôbb állatfajok statisztiaki adatai között nem szerepel.
2015-ben mintegy 4.100 tehéntej-termelô gazda mûködött Dániában, akik –
127 egyedes átlagos tehénlétszám mellett – összesen 520 ezer fejôstehenet tartottak, és egy év alatt 5,2 millió tonna tejet állítottak elô, amellyel az EU tagországok sorában a kilencedik helyet foglalták
el. A kvótarendszer felszámolása után a
dán gazdák a tejkibocsátás 10-15 százalékos növelésére készültek, erre azonban
a bekövetkezô tejválság, vagyis az árak
visszaesése miatt nem kerülhetett sor.
Mint általában a nyugat-európai nagy tejtermelô országokban, Dániában is megfigyelhetô az üzemek jelentôs koncentrációja. 2000-ben még a tehéntartó gazdaságok száma meghaladta a nyolcezret, a
fejôstehén egy farmra jutó átlagos létszáma pedig nem érte el a hatvanat. A koncentráció folyamata a legutóbbi öt évben
felgyorsult, és a tejválság – azaz az eladatlan készletek – hatására több tehéntartó gazdaság annyira eladósodott, hogy
kénytelen volt felhagyni a termeléssel.
A fent említett kibocsátott mennyiség
azonban azt jelenti, hogy az egy tehénre
jutó tejhozam kiemelkedôen magas,
9.100 kg körül mozog. Az egy fôre jutó
tejfogyasztás 295,6 kg, ami a világon

ugyancsak a legmagasabbak közé tartozik. 2016 decemberében a dán termelôknek fizetett tejfelvásárlási ár 27.01 dán
koromát (29,43 centet) tett ki kilónként.
Az ország tehénállományának mintegy
15 százalékát – az átkeresztezett fajtákkal
együtt közel 30 százalékát – a jól tejelô és
kifejezetten a helyi viszonyokra kitenyésztett dán vörös fajta teszi ki, ennek tejzsír
tartalma a holstein-fríz fajtáénál magasabb, amely utóbbi a legnagyobb létszámban tartott fajta. A holstein fríz mellett jelentôs még a dán jersey fajta részaránya. A speciális dán fajták magasabb
tejzsír tartalma a vaj- és sajtgyártás szempontjából kiemelt jelentôséggel bír. A dán
tehéntartás, az istállók és a tejkezelés
technikai felszereltsége évek óta a világelsôk között van. A tejtermékek kivitele
mellett nagyon jelentôs a technológiai export is, számos afrikai és ázsiai országban
dán fejôházak mûködnek. Az állománnyal
együtt külföldre (többek között Tunéziába,
Nigériába és Thaiföldre) exportált fejôházaknál sikerrel alkalmazzák a dán jersey
helyi fajtákkal keresztezett változatát,
amelyek a szubtrópusi- trópusi körülményeket a tiszta vérû dán fajtánál jobban tûrik.

Dán vörös tehén
Az elôállított tejmennyiség mintegy 50
százaléka – nagyrészt feldolgozott formában – exportra kerül, és évente 1,8 milliárd euró bevételt biztosít az országnak,
mintegy 20 százalékkal részesedve a teljes dán mezôgazdasági exportból. Az export 70%-át (1,370 milliárd dollár értéket) a sajtok teszik ki, amelyek közül a
legismertebbek a Castello, a Brie és a kék
sajtok széles választéka (Extra Danish
Creamy Blue, Soft Blue, Crumbled Blue,
Saga Blue), Hirten, Bergkase, Buko
krémsajt, bár Magyarországra viszonylag
kevés fajta jut el belôlük.
A dán tejtermékek felvevô piacát fôleg
az EU tagországok képezik, de összesen
130 országba jutnak el, többek között nagyon jelentôs exportforgalmat bonyolítanak le az ázsiai és afrikai országokkal is.

Egy kis ízelítô a dán sajtokból
A sajtok mellett a dán tejipar a (natúr
és ízesített) joghurtok, illetve savanyú termékek széles választékát is kínálja, ezek
fejlôdését azonban egy érdekes közjáték
törte meg, nevezetesen a Skyr nevû izlandi joghurt mintegy tíz évvel ezelôtti megjelenése. Ennek az egyedi készítésû, csak
Izlandon gyártott, magas fehérjetartalmú,
de majdnem teljesen zsírmentes tejterméknek a dán fogyasztók körében aratott
óriási sikere évekre visszavetette a dán
joghurtok fogyasztását, amelyek közül az
Arla, Cheasy, Kløver, Cultura, Harmonie
és Yoggi lassan visszanyeri régi fogyasztói
bázisát.
Az utóbbi években a dán tejtermelésben is erôsen tért hódít a biogazdálkodás.
A Dán Biofarm Szövetség (SEGES) 2016
áprilisában közölt adatai szerint kereken
56.000 fejôstehenet tartottak biokörülmények között, és ezek az utóbbi öt év átlagában 480.000 tonna tejet termeltek.
A szigorú követelményeknek megfelelôen
elôállított (uniós bio-címkével ellátott) tejtermékek iránt – a magasabb árak ellenére évrôl-évre növekvô belsô és külföldi
kereslet mutatkozik.
Összefoglalva: Dánia tejgazdasága világszerte ismert, a tejszövetkezeti rendszere
példaértékû, a tejtermelô farmerek tulajdonában mûködtetett szövetkezeti tejfeldolgozók pedig a legkorszerûbb technológiával felszereltek. A dán vörös fajta és a
jersey tejének magasabb zsír és fehérjetartalma a vaj és sajtgyártást szolgálja,
míg a holstein fríz a városok folyadéktej
igényét adja. Ajánlani tudjuk a magyar tejtermelôk és feldolgozók szakembereinek
dániai tanulmányutak szervezését a tejszövetkezeti rendszer és a tejtermelés-feldolgozás ottani tapasztalatainak megismerése céljából.

2 DR. TÓTH ENDRE
ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Sajtutak a világban és hazánkban mi
A gasztronómia fejlôdése, az egyes országok,
régiók étel- és italkínálatának, kultúrájának
megismerése iránti növekvô vágy azt is eredményezi, hogy a kulináris célú utazások
egyre népszerûbbek, és ez a mozzanat egyre
inkább az utazási élmények központi elemévé
válik világszerte. Elmondhatjuk, hogy a
gasztroturizmus önálló termékké nôtte ki
magát a turizmuson belül.

A

kulináris turizmus az ételekrôl szól, maguk az ételek adják az úticélt,
és így ezek azok az eszközök, amelyek a turizmus szempontjából fontos motiváció alapját képezik. A résztvevôk felfedezik a számukra új
ételeket, és ezeken keresztül megismernek új kultúrákat és életmódokat.
Helyit enni divatos, trendi, sôt lassan elvárt is. A turizmus és a gasztronómia
egyik legerôsebb irányzata ez, de az élelmiszeripar is törekszik – a termelés volumenétôl függetlenül – a régió alapanyagait, termékeit feldolgozni, használni
és reklámozni. A gasztroturizmus számos formái közül a különbözô ételre-italra
épülô tematikus utak állomásai, bemutatóközpontjai, termelô egységei hatalmas népszerûségnek örvendenek hazánkban és külföldön egyaránt. A tematikus utak természeti vagy mesterségesen létrehozott látnivalókat kötnek össze,
egy bizonyos téma alapján, s ezek a látnivalók a közlekedés valamely formájának segítségével megközelíthetôk. A fenntarthatóságra tekintettel a tematikus
utak az ismeretszerzést és a szórakozást egy idôben szolgálják. Számtalan tematikus út témáját képezik gasztronómiai termékek, mint például a sajt, amelyek az adott régió fô étel- vagy italkínálatán alapulnak. Példák a világban már
mûködô sajtutakra:

Amerika:

Vermont sajtút (http://www.vtcheese.com/vermont-cheeses/vermont-cheese-trail/),
Finger Lakes Sajtút (https://twitter.com/FLXCheeseTrail),
Észak Karolina Sajtút (http://nccheesetrail.com/map.html),
Oregon Sajtút (http://oregoncheeseguild.org/oregon-cheese-trail/),
Kaliforniai – Sonoma, Marin – Sajtút (http://cheesetrail.org/),
Kanada:
Oxford Sajtút: (http://www.tourismoxford.ca/oxford-fresh),
Argentína:
Suipacha sajtút (http://rutadelqueso.com.ar/?page_id=10),
Ausztrália:
Arossa völgy (http://www.barossacheese.com.au/cheesewinetrail.html),
Németország: Allgäuer Sajtút (http://allgäuer-käsestrasse.de/),
Schleswig-Holstein Sajtút (http://www.kaesestrasse-sh.de/),
Ausztria:
Bregenzerwaldi Sajtút (http://www.kaesestrasse.at/),
Svájc:
Emmentáli Sajtút (http://www.kaeseroute.ch/),
Franciaország: Comté Sajtút (www.comte.com),
Auvergne Sajtút (http://www.fromages-aop-auvergne.com/-Cheese-Road-),
Hor vátország: Dalmáciai Sajtút (http://www.agroturizam-zadar.hr/hr/put-sira),
Olaszország: Dolomitok Sajtút (http://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-dei-formaggi-delle-dolomiti/
strada-dei-formaggi-delle-dolomiti/)
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nt gasztroturisztikai kínálati elemek
A sajtút-szervezôdések jellemzôen a helyi közösségek kistermelôiért, sajtkészítôiért jöttek létre, azok megsegítésére,
piaci pozíciójuk erôsítésére, munkájuk és termékeik népszerûsítésére, a vidéki környezetük és életmódjuk megôrzésére,
szakmájuk elismertségének növelésére. A sajtutakban jellemzô egyfajta közösségi irányítás, és legfôképp marketing
tevékenység, az egyéni szerepvállalás mellett (általában a
sajtkészítôk is hozzátesznek a marketinghez, akár csak azáltal is, hogy amikor látogatókat fogadnak, reklámozzák a
sajtutak többi tagját vagy a régió sajtjait és termékeit).

A sajtkészítés eljárásai nemzetenként és tájanként – van,
ahol falvanként, sôt családonként – különbözôek, az
egyes régiók gazdasági, kulturális hagyományaiban gyökereznek. Az elôbb említett példák jól bizonyítják, hogy
a sajtkészítés évezredes hagyományának bemutatása, a
sajtkóstolás népszerû attrakcióvá nôtte ki magát, a tradicionális sajtkészítô országokban a sajtüzemek látogatása
és a különbözô sajtutak is a megszokott turisztikai kínálat
részét képezik. Magyarországon azonban csak most kezd
felébredni a kisüzemi és házi sajtkészítés kultúrája, most
jelentkezik igény ennek megismerésére és bemutatására.
A hazai sajtút-állomások eddigi tevékenysége és népszerûsége is bizonyítja, hogy a sajtturizmus ébredezik Magyarországon, és még szerencséje is van, hiszen bevezetett, mûködô példák állnak rendelkezésre szerte a világon. Az érdeklôdés a kisüzemi sajtkészítés iránt hosszú
távon azonban sokkal komolyabb célok eléréséhez is vezethet, mint például a hazai tejtermékek iránti bizalom
visszaállítása, a rurális (falusi) térségek jövedelmeinek
növelése, a hagyományos állattartás drasztikus csökkenésének a megállítása vagy a Kárpát-medence sajtkultúrájának a megerôsítése.

A tömegtermelés, a termékek és a szolgáltatások uniformizálása a turizmusban is súlyos hatásokkal járt, amit a
XXI. század elejére jórészt felismertek a hátrányosan érintett térségek lakói, döntéshozói, és elkezdôdött a vidéki
térségek turisztikai rehabilitációja, az igazi értékek újbóli
meghonosítása. A hagyományosan „alternatívnak” definiált turisztikai termékek (a legtöbb esetben elkötelezett irányítás és helyes tervezés mellett) képesek a turizmus negatív hatásainak egy részét ellensúlyozni. A sajtutak állomásai döntô többségben rurális területen fekszenek, így a
hagyományosan zöldnek, falusinak, vidékinek stb. nevezett turisztikai termékek közé sorolhatók. A szakszerûen
kivitelezett sajtút-hálózat az alábbi elônyöket nyújthatja a
turizmus szereplôinek, ezáltal az etikus turizmus tökéletes
példájává alakulhat:
• egészséges, megbízható forrásból származó, magas
tápértékû és jó ízû sajtok kínálása a turistáknak;
• személyes kapcsolatok erôsítése a régió lakosai és a
turizmus szereplôi között, valódi hálózatépítés, társadalmi kohézió;
• munkaerômegtartó-képesség, a városokba vándorlás
csökkenése, pozitív demográfiai hatások mint az elöregedô, elnéptelenedô falvak számának csökkenése;
• a bevételek helyben tartása, amelynek a tovagyûrûzô
hatása újabb munkahelyeket teremt, tovább erôsíti a
fiatalok helyben maradását;
• a hagyományos sajtos mesterségek ismeretének és
szeretetének a terjesztése, más kézmûves mesterségek
bevonása;
• a természet rombolására, nagy mértékû átalakítására
nincsen szükség, így a környezeti fenntarthatóság is
megvalósulhat.
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Lehetôségek és irányok a hazai sajtturizmusban:
• a gasztroturizmus gyors ütemû fejlôdése;
• a kézmûves sajtkészítôk számának folyamatos
növekedése;
• a KKASE Sajtegyesület egyre erôteljesebb és
látványosabb munkája;
• sikeres „pilot” programok (sajtút állomások kiépítése,
üzemeltetése);
• a Sajt- és Túrófesztiválon és a Sajtmustrán kívül
egyre több sajtos esemény, rendezvény az ország
számos pontján;
• szakmai fórumok, kapcsolatok szorosabbra fôzése
a teljes vertikumban (állattenyésztés, sajtkészítés,
marketing, turizmus);
• fokozott érdeklôdés a sajtút állomások kiépítése
és üzemeltetése iránt;
• egyéb attrakciók bevonásának lehetôsége
(kulturális turizmus,
borturizmus,
„outdoor” sportlehetôségek, kézmûvesek stb.);
• pályázati lehetôségek, erôs kormányzati, szakmai
támogatás.
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A GMO jelölésének tejipari
tapasztalatai Németországban
A Tejgazdasági Szemle 2016. szeptemberi számában részletesen beszámoltunk a GMOmentesség gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi vonatkozásairól. Cikkünket így
fejeztünk be: „Az uniós irányelveknek megfelelôen rövidesen lehetôség nyílik az élelmiszerek,
illetve a takarmányok GMO-mentességének külön jelölésére. Ezt már Németország egyes
üzemei megteszik, immár hazánkban is megkezdôdhet ez a munka.”

A

németországi Zott tejüzem 1926 óta mûködik családi
vállalkozásban. A tejüzem közismert a márka iránti elkötelezettségérôl és az innovációról.

Szakértelmük elsôsorban a prémium minôségû termékek, mint
például a különbözô joghurtok, desszertek, kefir, mozarella, kemény- és ömlesztett sajt, kávétejszín, különbözô zsírtartalmú
tejek, tejsavópor gyártása terén kiemelkedô.
A Zott Németország 10 vezetô tejfeldolgozó vállalkozásának
egyike, világszerte 12 országban van érdekeltsége, nemzetközi
forgalma megközelíti az egymilliárd eurót. 2010 óta termelnek
GMO-mentes termékeket Zott Zottarella megnevezéssel, majd
2012 óta Zott Bayerntaler néven.
A GMO-mentes termékek melletti elkötelezôdésüket az motiválta, hogy olyan hozzáadott értékû termékeket hozzanak létre,
mely megfelel az új piaci elvárásoknak és a fenntartható fejlôdés iránti követelménynek is.
Ezért a Zott kezdeményezésére 2011 májusában Németországban elkészült a GMO-mentes termékek új címkéire vonatkozó tanulmány. Ezt követôen megkezdôdött az egyes termékek felcímkézése, amit közvélemény-kutatás követett. A vevôk
véleményének értékelése során megállapították:

68%-uk rosszul informáltnak vallotta magát,
82%-uk támogatta a GMO-mentes címkék használatát,
75%-uk elônybe részesíti a vásárlásaik során címkével
ellátott termékeket,
77%-uk elfogadja a magasabb fogyasztói árat is.
A Zott nagy felelôsséggel vette tudomásul a fogyasztók véleményét, ebbôl kiindulva határozta meg a teendôket:
A „fenntarthatósági politikájának” megvalósításához a legfontosabb feladat a nyersanyagok felvásárlásának, illetve azok minôségének biztosítása. A tejtermelés szempontjából alapvetô
feladat a tejelô állatok GMO-mentes takarmányozása.
A tejbeszerzés területén 2009 ôszén, bevezetett „Fenntartható
állattenyésztési” program keretében az ezekkel járó feladatok
tejtermelô gazdákra hárultak.
Alapvetô a feletetett takarmányok GMO-mentessége. A genetikailag nem módosított takarmánnyal etetett állatoktól származó nyerstej GMO-mentes. Ehhez hozzátartozik, hogy az összes
a takarmányhoz hozzáadott kiegészítô „anyagoknak” is GMOmenteseknek kell lennie. Ezt írja elô a szigorú német jogszabály. Ha ezek megvalósulnak, csak abban az esetben használható a GMO-mentességet jelölô, illetve igazoló címke. A Zott
2814 tejtermelôtôl vásárol fel alapanyagot, amibôl 919 termelô GMO-mentes tejet termel, amiért egy eurócent felárat fizet
literenként a vállalat.
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Állandó feladatként jelentkezik a gazdaságok és a takarmány
gyártó üzemek dokumentációs ellenôrzése. A Zott külön nyilvántartással rendelkezik azokról a takarmány-elôállító üzemekrôl, amelyek megfelelô minôségû termékeket állítanak elô.
Egyben megszervezôdött a rendszeres mintavétel minden beszállított takarmány tételbôl. Ennek a rendszernek az alkalmazása jelentôs feladatok ad a takarmány elôállítóinak, hogy a
megfelelô minôség biztosítva legyen.
Dél-Németországban egyre több takarmány-elôállító vállalkozás tér
át a GMO-mentes termék elôállítására, és egyre kevesebb a reklamáció a nem megfelelô minôségû termékek forgalmazása miatt.

A Zott és az egyes takarmánygyártók saját címkéjük használatára jogosultak. Ezt az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi.
A cég által gyártott Zottarella termékek GMO-mentességét igazoló címke az európai országokban értékesített összes termékeikre vonatkozhat. Hazánkban jelenleg kétféle ízesítéssel kerülnek forgalomba ezek a termékek.
A GMO-mentes címke a fogyasztók számára még nem teljesen
ismert, ezért ennek népszerûsítése további marketing munkát
igényel. További probléma, illetve vita tárgya, hogy a GMOmentességért milyen összegû felárat fogadnának el a vásárlók.
Ebben a kérdésben az illetékes kiskereskedelmi cégekkel már
folynak a tárgyalások.
Komoly kutatási és szabályozási munkák folynak a különbözô
fehérje növények termesztésérôl, nemesítésérôl és a takarmányozásban történô felhasználásáról. Azon is gondolkodnak,
hogy a GMO-mentes takarmányt gyártó ágazatokat szervezetileg is átalakítanák.

Egyre több tejtermelô gazdaság csatlakozik a GMO-mentes takarmányozási programhoz. Az érvényben lévô törvény elôírása
szerint három hónapos átállási idôszak szükséges ahhoz, hogy
a GMO-mentes takarmányozás megkezdése után a termelt tej
GMO-mentesnek minôsüljön. Ezt követôen a tej további „logisztikai” môveletei, mint pl. begyûjtése, szállítása, feldolgozása, a különbözô tejtételek kezelése stb. már a feldolgozó üzem
feladata. A tej begyûjtés során a gépkocsivezetôk feladata az
estlegesen különbözô minôségû tejek egyszerre történô beszállításakor ezek külön kezelése. A beszállítás és a kirakodás
szoftver, illetve hardver segítségével valósul meg.
A GMO-mentesség igazolása a német jogszabályokban rögzítetteknek megfelelôen a takarmányokkal együtt történik. Abban az esetben, ha a takarmányok GMO-vizsgálata során a
minták 0,9%-os vagy annál magasabb fertôzöttségi értéket
mutatnak, a takarmány-tételeket elutasítják.

Hazánkban jelenleg mintegy 142,6 ezer tonna GMO-mentes
szóját takarítanak be. Ennek felét Németországban és Ausztriában értékesítik. A fentiekbôl egyértelmûen kitûnik, hogy jók a
kapcsolataink Németországgal, ahol már jóval elôttünk járnak
a GMO-mentes takarmányok felhasználásában, illetve az élelmiszerek gyártásában. A tapasztalataikat sokat érô módon mi
is hasznosíthatjuk.
Az elmúlt években hazánkban is nagy elôrelépés történt a
GMO-mentes élelmiszer és takarmány elôállítása, forgalmazása és a jelölés területén. Az újonnan életbe lépô rendeletek lehetôvé teszik, hogy külön jelölést kapjon a GMO mentes élelmiszer, takarmány és a belôlük készült egyes összetett termékek, valamint a mentes takarmányokkal etetett állatoktól származó tej és tejtermékek. Lehetôség van az önkéntes jelölések
alkalmazására is, amennyiben az erre vonatkozó elôírásokat
betartják. Amennyiben valamelyik vállalatnál ez megtörténik,
akkor az alkalmazott módszerek ismertetésére visszatérünk.
December 8-án a Magyar Szója Nonprofit Kft. „Szója Fórumot” rendezett Budapesten, ahol Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elôadást tartott.
Elmondta, hogy a magyar élelmiszergazdasági stratégia kulcseleme a GMO-mentes termelés. Emlékeztetett arra, hogy
szeptember 20-án életbe léptek a GMO-mentes termelés
szabályai, valamint az élelmiszer és takarmány elôállításának
és forgalmazásának feltételeit meghatározó rendelet. Megismételte, hogy az új, önkéntes jelölés a vásárlók tájékoztatását, valamint a GMO-mentes élelmiszerekhez történô könynyebb hozzáférést jelenti.
2 DR. LENDVAY BÉLA
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Kistermelôi termékek
elôállítása és értékesítése
Az élelmiszerek elôállításával és forgalmazásával kapcsolatos
kistermelôi tevékenységet Magyarországon a kistermelôi
élelmiszer-termelés, -elôállítás és értékesítés feltételeirôl szóló
52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet szabályozza.
A rendelet lehetôséget biztosít arra, hogy
regisztrált kistermelô a rendeletben meghatározott kis mennyiségû, saját maga
által megtermelt alapterméket, illetve
abból saját maga által elôállított élelmiszert értékesítsen közvetlenül a végsô fogyasztóknak és kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítményeknek.
A fentiek alapján regisztrált kistermelôként kizárólag a kistermelô által megtermelt alaptermékeket, illetve az abból elôállított élelmiszereket lehet értékesíteni, a rendelet 1. mellékletének A részében meghatározott mennyiségi
és területi korlátozással. A korlát: kistermelôként a maximális mennyiség tej esetén 200
liter, tejtermék elôállítása és értékesítése esetén napi 40 kg.

4. MELLÉKLET AZ 52/2010.
(IV. 30.) FVM RENDELETHEZ
Kis mennyiségû alaptermék termelésre
és az ahhoz kapcsolódó mûveletekre vonatkozó elôírások tej és tejtermékekre
vonatkozó követelményei
II. Különleges higiéniai követelmények
1. Azokat a helyiségeket, ahol nyers tejet tárolnak, térben el kell különíteni azoktól a helyiségektôl, amelyekben állatokat tartanak.
2. Fejés elôtt a tôgyet meg kell tisztítani. A kifejt nyers tejet meg kell szûrni, kizárólag erre
a célra használt és megjelölt edényzetben,
fedetten, hûtve kell tárolni. Különbözô fajú állatok tejét egymástól elkülönítve kell kezelni.
3. A nyers tejet +6 - +8 °C között tárolva 24
óráig, 0 - +6 °C között tárolva 48 óráig lehet
értékesíteni. A tejet hûtés nélkül a fejés befejezésétôl számított 2 órán belül lehet értékesíteni. A nyers tej csomagolása csak tiszta,
fertôtlenített csomagolásra alkalmas edényzetben történhet. Újra felhasznált edényzet
alkalmazása esetén, azt használat elôtt és
azt követôen tisztítani és fertôtleníteni kell,
ivóvízzel el kell öblíteni, és tiszta, száraz, utószennyezôdéstôl védett helyen kell tárolni.
4. A fejés és a tejkezelés eszközeit használat
után tisztítani és fertôtleníteni kell, ivóvízzel el

kell öblíteni, és tiszta, száraz, utószennyezôdéstôl védett helyen kell tárolni.
5. A tejelô állat betegsége, láza, hasmenése
esetén, vagy ha a kifejt tej rendellenes, a tej
értékesítése tilos, és az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell. A nyerstejnek olyan állatból kell származnia, amely
a) nem mutatja a tejen keresztül az emberre
átvihetô fertôzô betegségek tüneteit,
b) jó általános állapotban van, nem mutatja
olyan betegség tüneteit, amely a tej szennyezôdését eredményezheti, nem szenved
váladékképzôdéssel járó, fertôzô ivarszervi
megbetegedésben, hasmenéssel és lázzal
járó bélgyulladásban vagy tôgygyulladásban,
c) tôgyének bôrén nincs olyan sérülés, seb
vagy elváltozás, amely befolyásolja a tej
fogyaszthatóságát.
6. Nyers tej értékesítésekor dokumentált módon tájékoztatni kell a vásárlót, hogy a nyers
tej csak forralás után fogyasztható.
7. A nyers tejként értékesítésre kerülô, illetve
feldolgozásra kerülô tejnek meg kell felelnie az
alábbi, két hónapos idôszak (havi 2 minta alapján) mértani átlagán alapuló kritériumoknak:
a) nyers tehéntej: összcsíraszám 30 °C-on
ml-ként 100 000 vagy kevesebb,
b) más állatfajtól származó nyers tej: összcsíraszám 30 °C-on ml-ként 1 500 000 vagy
kevesebb.
A helyi termelôi piac olyan piac, ahol a kistermelô a piac fekvése szerinti megyében
vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvô piac esetében az ország területén bárhol mûködô gazdaságából származó
mezôgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti. Tehát a helyi termelôi piacon kizárólag kistermelôk értékesíthetik saját
termelésû, illetve elôállítású élelmiszereiket.
A kistermelôi értékesítés területi korlátozása
a piaci értékesítésre is vonatkozik. Például állati eredetû alapterméket (pl. tej, tojás) és a
kistermelô által elôállított élelmiszert (pl. sajt,
lekvár) csak a régión belüli (a gazdaság helye
szerinti megyében lévô és budapesti) vagy a
gazdaság helyétôl légvonalban számítva az
ország területén legfeljebb 40 km távolságra
lévô piacra lehet vinni.

Kistermelôi termékek jelölése
A kistermelô kétféle módon értékesítheti a termékeit: csomagolatlanul vagy csomagoltan.
Az értékesítés történhet közvetlenül a fogyasztó számára. Lehetôség van a kistermelôi termékeket közvetett módon, azaz a kereskedelemben vagy a vendéglátásban is értékesíteni. Ebben az esetben a kereskedô és
vendéglátó már csak a végsô fogyasztó számára értékesítheti a kistermelôi terméket.
Az élelmiszerek jelölési köztelezettségei aszerint változnak, hogy a terméket csomagolva
vagy csomagolatlanul, valamint közvetlenül
vagy kereskedô/vendéglátó segítségével értékesíti a kistermelô.
Csomagolatlan élelmiszer értékesítése közvetlenül a fogyasztó számára:
A gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen történô értékesítés esetén a kihelyezett
termék elôtt a kistermelô nevét, címét
vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék nevét kell feltüntetni.
Csomagolatlan élelmiszer értékesítése kiskereskedelemben vagy a vendéglátásban:
A kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény részére történô értékesítés esetén a
kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás
helyén fel kell tüntetni a kistermelô nevét
és a termék nevét. A termék megnevezése elôtt fel kell tüntetni a „kistermelôi”
jelzôt. A kistermelô dokumentált módon köteles tájékoztatni a kereskedôt és a vendéglátót az élelmiszer fogyaszthatósági vagy a
minôség-megôrzési idôtartamáról, valamint
a szükséges tárolási hômérsékletrôl.
Csomagolt élelmiszer értékesítése közvetlenül a fogyasztó számára:
Amennyiben közvetlenül a fogyasztónak kerül
értékesítésre a csomagolt termék a gazdaság
helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen vagy házhozszállítással, akkor az élelmiszerre vonatkozó jelölési kötelezettségei a következôk:
a kistermelô neve, címe vagy gazdaságának
címe, a termék neve, fogyaszthatósági vagy
minôség-megôrzési idô, fogyaszthatósági idôtartammal rendelkezô élelmiszerek esetében a
tárolási hômérséklet, termék tömege (kivéve,
ha a csomagolt terméket, pl. csomagolt sajtot
a kistermelô a fogyasztó jelenlétében méri le)
Csomagolt élelmiszer értékesítése kiskereskedelemben vagy a vendéglátásban:
Amennyiben kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek történik a csomagolt termék
értékesítése, az élelmiszerek jelölésérôl külön
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rendeletben meghatározottakat kell alkalmazni, továbbá fel kell tüntetni a „kistermelôi” jelzôt. Ebben az esetben tehát alkalmazni kell a
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a
termékpályára jellemzô vertikális és nemzeti
szabályozásokat is (pl.: Magyar Élelmiszerkönyv stb.).
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban:
Rendelet) meghatározza az élelmiszerekkel
kapcsolatos, jelölésre vonatkozó általános
alapelveket, követelményeket és kötelezettségeket. A rendelet az élelmiszerláncban tevékenykedô, valamennyi élelmiszer-vállalkozóra vonatkozik, akinek tevékenységi köre
kapcsolatban van a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával. A végsô fogyasztó számára szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a közétkeztetésben
és a vendéglátásban kínált, a közétkeztetésnek és vendéglátásnak, valamint a tovább
feldolgozásra szánt élelmiszereket is.
Az elôre csomagolt termékek esetében a
rendeletben és az egyéb termék-specifikus jogszabályokban elôírtakat kell feltüntetni.
Kivételt képeznek az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokkal kapcsolatos
információk, amelyekrôl a nem elôre csomagolt élelmiszer esetében is kötelezôen
tájékoztatni kell a fogyasztót szóban
vagy írásban!
A Rendelet 9. cikkelye írja elô, hogy melyek
azok a kötelezô adatok, amelyek az elôre csomagolt élelmiszerek esetében a következôket
kell feltüntetni. Az élelmiszer neve; összetevôk
felsorolása; allergiát vagy intoleranciát okozó
anyagok (II. melléklet szerint). Továbbá: az
összetevôk vagy összetevô csoportok mennyisége; nettó mennyiség; minôségmegôrzési
vagy fogyaszthatósági idô (nap/hónap/év sorrendben). A különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek; felelôs élelmiszer-vállalkozás neve vagy cégneve és címe; a származási ország vagy eredet helye; felhasználási
útmutató; az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb
alkoholtartalmú italok esetében az alkoholtartalom térfogatszázalékban; a tápérték jelölése
(2016.december 13-tól kötelezô). A tápérték-jelölés alól a kistermelô termékek felmentést kapnak. Önkéntes alapon az természetesen feltüntethetô.
A kötelezô adatokat a csomagoláson vagy az
ahhoz rögzített címkén való feltüntetésekor
jól olvashatóan és olyan betûméretben kell
a csomagolásra vagy a címkére nyomtatni,
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hogy az x- magasság legalább 1,2 mm legyen (Rendelet, IV. melléklet, x – magasság
meghatározása).
Ha a jelölhetô felület nagysága kisebb, mint
80 cm2, akkor kisebb betûmérettel és
kevesebb kötelezô elemet kell feltüntetni.
A termék nevének, az allergén összetevôknek, a nettó mennyiségnek és a fogyaszthatósági/minôségmegôrzési idônek
minden esetben szerepelnie kell a termékek jelölésén.
A tejre és tejtermékekre vonatkozóan nincs
olyan vertikális szabály, amely kötelezôen
elôírná a származási hely feltüntetését.
Import termékek forgalmazása esetén
azonban kötelezô feltüntetni a származási országot vagy az eredet helyét abban az esetben, ha annak hiánya félrevezetô az adott
terméken. Továbbá akkor is jelölni kell a származást, ha az élelmiszer származási országát
feltüntették, de az nem egyezik meg az elsôdleges összetevô származási országával eredetének helyével. Ebben az esetben az elsôdleges összetevô származási országát is meg
kell adni, vagy az élelmiszer származási országától eltérôként kell feltüntetni (a végrehajtási szabályok kidolgozása folyamatban
van, ezért a származási ország vagy az eredet
helyének jelölése a több összetevôt tartalmazó élelmiszerek esetében jelenleg még nem
alkalmazandó).
Tej és tejtermékek jelölése
Uniós jelölési kötelezettségek:
A mezôgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU
parlament és tanács rendelete szabályozza,
hogy „tej” megnevezéssel milyen termékek
kerülhetnek forgalmazásra.
Az EU-ban „tej” kizárólag az egy vagy több fejésbôl nyert rendes tôgyváladékot jelenti, egy
vagy több tehén fejésével nyert termék. Az állatfaj nevét kizárólag akkor kell feltüntetni, ha
a tej nem szarvasmarhától származik.
A „tej” mellett egyéb védett megnevezések is
szerepelnek az uniós rendeletben, pl. vaj, tejszín, sajt, kefir, joghurt stb., amelyek csak abban az esetben használhatók, ha egyik tej-alkotórészt sem helyettesítik más összetevôvel.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) tartalmazza többek
között a nem elôre csomagolt élelmiszerekkel
kapcsolatos kötelezô tájékoztatás szabályait.
Végsô fogyasztónak történô értékesítés esetén az eladás helyén jól látható módon fel
kell tüntetni:
• az élelmiszer nevét,
• „Édesítôszerrel (édesítôszerekkel)” vagy
„Cukorral (cukrokkal) és édesítôszerrel
(édesítôszerekkel)” az élelmiszer nevéhez
kapcsolódóan;
• az azo-színezékek csoportjába tartozó színezékek [Narancssárga S (E 110), Kinolinsárga (E 104), Azorubin (E 122), Allura-vörös (E 129), Tartrazin (E 102), Neukokcin
(E 124)] használata esetén a következô
feliratot is fel kell tüntetni: „...színezék(ek)
megnevezése vagy E száma…: a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros
hatást gyakorolhat.”
• A fogyasztó kérésére tájékoztatást kell adni – a tápérték-jelölés kivételével – minden
kötelezô információról.
Ha az elôre csomagolt élelmiszer kizárólag vállalkozások közötti értékesítésére kerül sor, és
azt nem elôre csomagoltan értékesítik a fogyasztónak, akkor azokat az információkat
kell megküldeni (nem kötelezô a csomagoláson lennie) a felhasználónak, amelyeket egy nem elôre csomagolt élelmiszer
esetében kell feltüntetni az eladás helyén,
illetve azokat, amelyekrôl a végsô fogyasztó kérdezhet az eladás helyén.
Hasznos oldalak:
Élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs
Államtitkárság
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Élelmiszer jogszabálygyûjtemény)
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerjogszabalyok-jegyzeke
Helyi termék kézikönyv
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok

Szerzôk:
2 KUTI BEATRIX,
FM Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály

2 SZEGEDYNÉ FRICZ ÁGNES,
Hazai jogszabályok szerinti jelölési kötelezettségek:
A Magyar Élelmiszerkönyv a piaci igényeket
és szokásokat követve a Magyarországon forgalomba hozott termékekkel kapcsolatban
határoz meg követelményeket és megnevezéseket. A tej és tejtermékeket a Magyar
Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú elôírása
szabályozza.

FM Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály

2 DR. DÓCZY KATALIN,
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály

2 NÉMETH JÁNOSNÉ,
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály
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TEJSZÍV ALAPÍTVÁNY
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAM

Az alapítvány társadalmi célja az egészséges táplálkozás érdekében a hazai tejtermékek népszerûsítése. Az Alapítvány a hazai
tejágazatban információs, kommunikációs, oktatási és jogvédô
tevékenységet támogat. Az Alapítvány céljának megvalósítása
érdekében a Magyar Sajtlovagrenddel, a kézmûves sajtkészítôkkel, az iskolai edukációs programmal és egyéb közösségi marketing tevékenységekkel kapcsolatosan feladatokat lát el.

Az Alapítvány kiemelt céljának tekinti a gyermekek, fiatalok, a
„jövô nemzedék” tejfogyasztóvá nevelésének támogatását.
A Tej Terméktanács által már közel egy évtizede megkezdett
iskolai tejfogyasztást ösztönzô edukációs kampányának támogatását folytatja, így az iskolatej program hatékonyságát növeli az Alapítvány.
Több éves tapasztalat igazolja az iskolai edukációs program
szükségességét, mely jelentôs segítséget nyújt a fiataloknak az
egészségtudatos táplálkozás kialakításában; segíti a pedagógusok nevelési tevékenységét.
Az Európai Unió Iskolatej Program tejtermékek fogyasztására
és kiegyensúlyozott étrend kialakítására ösztönzi a gyerekeket.
Ezen kívül az életre szóló helyes étkezési és táplálkozási szokások kialakításával oktató szerepet is betölt. Az Európai Unió az
Európai Iskolatej Programon keresztül támogatást biztosít az iskolák és egyéb oktatási létesítmények számára, hogy tejet és
tejtermékeket biztosíthassanak a diákjaik számára.

KÖZÖSSÉGI MARKETING TEVÉKENYSÉG

MAGYAR SAJTLOVAGREND
A 2003-ban a Tej Terméktanács által létrehozott Magyar Sajtlovagrend feladata elsôsorban a hazai sajtgyártás rangjának
emelése és a fogyasztás népszerûsítése. Az Alapítvány a Magyar Sajtlovagrenddel kapcsolatos törekvése, hogy az valódi
irányítással, hatékonyabban és megfelelôen mûködjön. Elhatározás, hogy a rendezvények ahol a Magyar Sajtlovagrend megjelenik elôre tervezhetôek legyenek; a Sajtlovagok mindig magas számban jelenjenek meg.
Az Alapítvány a Lovagrend 'gazdája', tevékenységét/mûködését szabályzatba foglalja, tagsági körét folyamatosan felülvizsgálja. Alapítvány tevékenysége eredményeképpen a Magyar
Sajtlovagrend operatívabb kapcsolatba kerül a Kormányzattal
és a szakmai szervezetekkel.
A hazai sajtgyártás rangjának emelése és a fogyasztás népszerûsítése fontos ágazati társadalmi cél. Az egészséges
táplálkozás érdekében az Alapítvány a Magyar Sajtlovagrenden keresztül támogatja a hazai sajttermékek elôállításának és fogyasztásának népszerûsítését.

KÉZMÛVES SAJTKÉSZÍTÔK
TEVÉKENYSÉGÉNEK SEGÍTÉSE
Az Alapítvány támogatja a minôségi (kézmûves) sajtokat
készítô vállalkozók összefogását.
A sajt- és tejtermékek készítésével hagyományos módon
foglalkozó gazdák és vállalkozók országos szintû összefogása és együttmûködésének megszervezése fontos célkitûzés.
Az együttmûködés érdekében az egységes fellépés és az
egységes kommunikáció megteremtése és elôsegítése a cél.

A közösségi agrármarketing tevékenység
olyan marketingtevékenység, amely túllép a vállalati marketingmunkán és azt
egy adott ágazat, termelôi csoport vagy
régió számára, azok érdekében, annak
érintettjeivel együttmûködve végzik.
A közösségi marketing tevékenység
ebben az esetben a tej és tejtermékek
piacbôvítésének segítését, a termékek
piacbôvítése céljából végzett tevékenységet, az állami támogatások hatékonyabb felhasználásának
erôsítését, mint indirekt támogatási formát jelent.
Tej és tejtermék ágazat szereplôi számára az Alapítvány a következô területeken nyújt segítséget: a korszerû kereskedelmi
módszerek terjesztése, a marketingszemlélet erôsítése, az ország tej és tejtermék kínálatának formálása, a termelôk, kiemelten a kis és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók
és a forgalmazók piaci munkájának segítése, támogatás a versenyképességük növeléséhez.
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A GYÚRÓI KECSKEPORTA
Budapesthez közel, a fejér megyei Gyúrón
alkot Baranyi Noémi kézmûves sajtkészítô.
Az etyeki dombok között meghúzódó kis
zsákfalu ideális hely arra, hogy családi
gazdaságát mûködtesse. Mozgalmas évekkel a háta mögött mára megtalálta „álmai
munkáját a kecsketartásban és a sajtkészítésben” – írja önvallomásként blogjában.

Noémi alkot
– Hogyan és mikor került a fôvárosból falura? Miként jött a kecskékkel
való foglalkozás ötlete?
– A végzettségem szerint alsós tanító,
fejlesztô pedagógus és katolikus hitoktató vagyok. 1997 februárjában költöztünk
le családostul Gyúróra. Ennek elôzménye
az, hogy elsô államvizsgám után a Bükk
hegység egy eldugott kis falujába mentünk nyaralni. Itt kezembe került egy újság, amelyben valaki a vidékre költözés
élményét mesélte el. A cikk elgondolkodtatott. Mire véget ért a nyaralás, meggyôztem a férjemet, hogy a vidékre költözés az egyetlen értelmes, járható út
számunkra.
Az elhatározást tettek követték, költöztünk. Akkor még kis család voltunk a három fiúval, késôbb pedig fôállású anya
lettem az öt gyerekkel. Egy izgalmas és
új élet kezdete volt ez számunkra. Az elején a kert nagyságával kellett megbirkóznunk, évek teltek bele, mire teljesen birtokba tudtuk venni. Az eredmény magáért beszélt. Tele lett a kamra befôttekkel,
lekvárokkal, a pince zöldségekkel, amit
nagyon élveztünk.

– Milyen állatfajok népesítik be az
udvart? Az állattartás milyen körülmények között történik? Az állatok
takarmányát saját maguk termesztik,
vagy vásárolják?
– Költözésünk után pár év elteltével vettük
az elsô haszonállatainkat, a kacsákat.
Majd nem sokra rá pár elônevelt csirkét.
Aztán a zongorát sikerült két birkára cserélni, ôk voltak az elsô négylábúak. Innen
már nem volt megállás, egyre több fajta,
és egyre nagyobb létszámú lett az állatsereglet. Pillanatnyilag tyúkok, pulykák, kecskék és tehén van az udvarban. Rendszerint vannak nyulaink is. Szoktak lenni libáink is, tavasszal megpróbálunk beszerezni
párat ismét. Remek házôrzôk, és nagyon
vicces állatok.
A kecske eleinte csak azért került szóba, mert tejet ad, de nem olyan „marhanagy”, mint a marha. Akkor még tartottam a marháktól, nagyok és erôsek voltak
a szememben, így jött a kecske. Elôször
egy, aztán három, öt, sok... Volt, amikor
negyven kecske szaladgált az udvarban.
Nagyon szeretem a kecskéimet. Majdnem
barátok. Majdnem, mert az ember lett
Gazdának teremtve, és ôk a javunkra.
Nem tudok tulajdonomként tekinteni rá-

juk mint egy tárgyra. Szolgálnak minket,
de önként és szeretetbôl, mert érzik, hogy
szeretjük ôket. Néha persze van nevelôpálca, mert nem lehet leülni velük egy kávé mellé, hogy megbeszéljük a fennálló
problémákat – de hát ôk maguk is a saját
„nyelvükön”, saját módszereikkel intézik
el a konfliktusokat, akkor aztán csattognak a szarvak rendesen. Nagyon okos
állatok, ugyanúgy, mint egy kutya. Van
olyan kecském, aki válaszol is, ha a nevét
hallja – a Kece. Mindegyik egy egyéniség.
Megvannak a trükkjeik, furfangjaik, ahogy
próbálnak túljárni az eszemen.
Nálunk az állatok – a nyuszik kivételével
– kifutóban, karámban, kertben vannak.
Van, amelyik teljes szabadságot élvez,
van, amelyik részlegeset. Sajnos földjeink
nincsenek, így a takarmány teljes egészét
vásárolni kell. Igyekszünk barterben megállapodni – szerencsére csereképes sajtjaink vannak. Az állatokat természetes, jó
minôségû takarmánnyal látjuk el, kiegészítjük azt ásványi anyag tartalmú takarmány-kiegészítôvel és nyalósóval.
– A sajtkészítést hol tanulta? Milyen
sajtokat és egyéb termékeket készít?
– Gyûrûfûn a kecskefarmon korábban
minden évben rendeztek egy nyílt napot,
ahova el lehetett menni, bejárni a birtokot, kérdezôsködni. Tartottak egy kis interaktív bemutatót, ahol lehetett sajtot
készíteni. Ez lényegében csak a fûszerezést és a formába rakást jelentette. Mindent elmagyaráztak, megmutattak, hogy
mikor nem jó még az alvadék, mikor jó
már, hogyan kell felvágni, savót leszedni,
formába tenni stb. Nekem akkor már
voltak kecskéim, így nekiláttam sajtot
készíteni. A bemutatón tanultak és egy
házi sajtkészítésrôl szóló könyv tanulmányozása után, remegô kézzel készítettem
az elsô sajtomat, és sikerült!
Fantasztikus érzés volt a kezem közt
tartani az alvadékot, egy új anyagot,
amelynek én adtam formát és értelmet.
Most már meg tudom különböztetni tapintással a kecsketej alvadékát a tehéntejétôl. Ma is lenyûgözve állok a folyamatok fölött, döbbenet számomra a természet gazdagsága, és ahogy az ember
mindezt felhasználja a maga javára!
Mivel egész életemben tanultam, most
is szívesen keresgélek, kísérletezgetek
ebben a témában is, hiszen nagyon sok
felfedezni való akad még számomra.
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Égetett sajt
Sokféle sajtot, tejterméket készítünk.
Félkemény, érlelt sajtokat, friss sajtokat,
nagyon sokféle mozzarellát – töltve, ízesítve, füstölve. Desszerteket, túrót, körözöttet, joghurtot. Majdnem minden teljes
tejbôl készül, csak bizonyos sajtokhoz fölözzük le a tejet.
– Hogyan történik a termékek értékesítése? A sajtok közül mit szeretnek
leginkább a vásárlók?
– Az értékesítés legnagyobb része termelôi
piacokon zajlik. Budapesten a Komjádi
uszodánál lévô piacon vagyunk jelen, a környékben a szomszédos településeken, Martonvásáron és Tordason is értékesítünk.
Egyre több étterem van, amely magyar
termelôi kézmûves sajtokat használ. Budapesten a Váci utcában egy olasz étterem tôlünk vásárol, a Hercegprímás utcában egy hotelbe szállítunk. Vidéken is,
például Telkiben egy étterem tôlünk viszi
a sajtot a konyhájukra.
Szeretnénk a háznál értékesítést is
megerôsíteni.
A vásárlók kedvenc sajtjai a krémes
mozzarellák mellett az „Égetett” (Burned
cheese) és a „Vörösborral itatott” (Vine
infused cheese) sajt. Az égetett sajt érdekes módon került a választékunkba.
Amerikából, Portlandbôl érkezett hozzám
egy hölgy tavaly ilyentájt, érdekelték a
magyar sajtok, sajtkészítôk. Ô hozta nekem ezt a receptet. Amikor megpróbáltuk elkészíteni, nem volt hozzá megfelelô alkalmatosság, hogy megégessük, így
félbe is maradt a kísérlet. Pár hónap
múlva aztán sikerült. Rendkívül érdekes
ízvilág alakult ki az égetés és érés után.
Nagy kedvencünk ez a sajt.
A vörösborral itatott sajtot egy angol
nyelvû sajtkészítô oldalról adaptáltam,
ott sörrel készítették. Én nem szeretem a
sört, úgy gondoltam, hogy a jó magyar
sajt biztos szereti a jó magyar vörösbort.
Kipróbáltam sör helyett borral, és nagyon jól sikerült. Egy ideig még kísérletezgettem, hogy megtaláljam a megfelelô vörösbort, aztán az is meglett. Most
már kész receptem van hozzá.

– A családi gazdaságban hányan dolgoznak? Van-e alkalmazott?
– Sokáig együtt dolgoztunk a férjemmel,
ô az állatokat felügyelte, én a sajtot.
Nagyszerû tud lenni, ahol ez mûködik –
sajnos nálunk végül nem mûködött jól,
így elhatároztuk, hogy ô elmegy dolgozni
más munkahelyre, én pedig maradok a
gazdaságban. Inkább házasok legyünk,
mint vállalkozók. Ez persze nem jelenti
azt, hogy ô nem segít be. A takarmány
beszerzését például ô végzi, illetve az almozást, a kerítés- vagy tetôjavításokat.
Egyszóval a férfimunkát.
Nagyon nagy segítséget jelentenek a lányaink. Panna 16, Dia 15 éves. Sok év óta
segítenek be az állatok gondozásába,
mindketten tökéletesen tudnak fejni, alkalmanként akár 15-20 kecskét is kézi fejéssel megfejnek, etetnek, itatnak. A sajtkészítés egyelôre nem vonzza ôket. Nem is
erôltetem, ôk döntsék el, hogy miben szeretnek részt venni. Sokat segítenek a háztartásban is, igazán értékes, felnôtteket is
túlszárnyaló munkatempójukra büszkék
vagyunk! Sajnos a fiúkat egyelôre nem kerítette hatalmába a gazdálkodás, igaz egyikük biológus lett, de nem ebben a tárgykörben végzi kutatásait.
Van egy fiatalasszony alkalmazottam,
ô itt lakik a faluban, nemrég jött vissza
gyesrôl, és részmunkaidôben segít nekem. Mindketten jól járunk ezzel. Neki
nagy könnyebbség, hogy itt, helyben dolgozhat. Nekem is nagy elôny, hogy lélegzethez tudok jutni, sok munkát levesz a
vállamról, számíthatok rá, nagy körültekintéssel, ügyesen dolgozik. Örülök neki,
hogy sikerült megbízható, tisztességes
munkaerôt találni – nálunk ez különösen
fontos szempont –, hiszen a munkavégzés a saját házunkban zajlik.
– Mely szakmai szer vezethez van kapcsolatuk? Gazdálkodásukhoz milyen
szer vezetektôl kapnak segítséget?
– A legnagyobb segítséget az elmúlt évben a Völgyvidék Közösségtôl, illetve a
KKASE szervezetétôl kaptuk. Több olyan
kezdeményezésük is volt, amelyhez csatlakozni tudtunk. Tavaly ilyenkor szerveztek a környékbeli sajtosoknak egy marketing tanfolyamot, ahol Domschitz Mátyás tartott érdekes és nagyon tanulságos elôadásokat. Az én végzettségeim a
pedagógus pályához kötôdnek, tanulmányaimból sok mindent tudok hasznosítani, de marketinget ott nem tanítottak.
Ezért nagyon örültem a tanfolyamnak, az
ott szerzett ismereteket hasznosítani tudom a gyakorlatban.

Termék kínálat
– Elégedett az elért teljesítménnyel,
mit csinálna másként? Milyen fejlesztési elképzelésük van a jövôt illetôen?
– Nagyon büszke vagyok arra, amit családi vállalkozásunkban elértünk. Az idô is
a mi alkalmazottunk, mert nekünk dolgozik, és fizetést sem kér.
Van egy-két dolog, amit a mai eszemmel, tapasztalatommal másképpen csinálnék. Valószínûleg lerövidíteném a
gazdálkodóvá válás idejét, nem nyújtanám el annyira a felfutási idôt, mernék
nagyban gondolkodni.
Az új évben, 2017-ben a helyi értékesítést szeretném erôsíteni. Két éve nyertünk egy turisztikai pályázaton, amelynek
révén bemutató gazdaság lettünk. Ezt
nagy örömmel tesszük, mert sok látogatónk érkezik, tele tudásvággyal, érdeklôdéssel. Lényegében bármilyen korosztály
számára tudunk programot biztosítani.
Volt nyugdíjas csoportunk látogatni
Nagykôrösrôl, ovis csoport Érdrôl, iskolások Szigetcséprôl. A családi napunkra
Szeged mellôl is érkeztek, de jöttek sokan Budapestrôl is.
Nagy eredménynek tartom azt is, hogy
megkeresett Martonvásárról az értelmi
fogyatékos gyerekekkel foglalkozó szakiskola – korábban én is tanítottam ott
egy évet –, és megkérdezték, hogy nem
vállalnám-e a munkahelyi gyakorlat helyszínét, hogy a nagyobb gyerekek megtanulhassák az állatok körüli munkát. Nagyon szívesen veszem, és büszke vagyok
arra, hogy segíthetek a gyerekeknek, és
hozzá tudok járulni a magas színvonalú
pedagógiai munkához, amely az intézetben folyik.
– Mit üzen gazdatársainak az új év
kapcsán?
– Mindenkinek, aki gazdálkodik az országban, nagyon vidám, örömben és békességben gazdag, áldott új évet kívánok!
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Változás a HYPRED
tulajdonosi szerkezetében
Dinard, Franciaország, 2016. november 3.
– A HYPRED, amely az élelmiszeriparban és mezôgazdaságban használt biológiai biztonsági, fertôtlenítési és higiéniai megoldások területén Európa
egyik vezetôje, a mai napon bejelenti, hogy az
Ardian független magánbefektetôi vállalat befejezte, az eddig a Roullier csoport tulajdonában álló
cég akvizícióját.
Az 1985-ben alapított HYPRED-nek mára több, mint
400 munkavállalója van a világ 40-nél több országban, forgalma pedig 2015-ben meghaladta a 100
millió eurót.
Az akvizíció illeszkedik a társaság fejlesztési stratégiájának szerkezetébe, amely felgyorsítani szándékozik annak növekedését a nemzetközi piacokon.
A HYPRED növelni fogja beruházásait a kutatási-fejlesztés, a biológiai biztonság (tisztító- és fertôtlenítôszerek) és az élelmiszertermelô állatoknak szánt takarmány-kiegészítôk területén azzal a céllal, hogy
ezen a piacok egyik nemzetközi vezetôvé váljon.
A HYPRED stratégiája magában foglalja már meglevô gyártási helyeinek, illetve jelenlegi mûködési területeinek földrajzi és új üzletágakkal történô fejlesztését is. Az elsô projekt a dinardi Innovációs Központ
2017-es felújítása lesz, amely egy kutatólaboratóriumot és egy tesztközpontot foglal magába.
Sébastien Bossard, a HYPRED elnöke elmondta: „Az
elmúlt 30 év során a Hypred Európa egyik vezetô
vállalatává vált, és az Ardian szakértelme, segítsége
és kapcsolatrendszere pedig biztosíték a további fejlôdésre. Részvényesi struktúránk lehetôvé teszi a vezetôség számára, hogy vállalja a vállalatunk mûködésével járó kockázatot, ezáltal mindannyiunk számára lehetôvé tette, hogy részesei legyünk a társa-

ság sikerének. Az Ardiannak rendkívül ambiciózus
fejlesztési tervei vannak a HYPRED-del kapcsolatban
és támogatni fogja a vállalat nemzetközi jelenlétének
és innovációs potenciáljának fejlesztését, miközben
komoly jelentôséget tulajdonít a humán tôkének.
Ez az együttmûködés olyan jelentôs fejlesztési projektekhez eredményez majd, melyekben a HYPRED
és az Ardian együttmûködhet, megoszthatja értékeit
és szakértelmét.”
A HYPRED
Az 1985-ben alapított HYPRED széleskörû szakértelemmel rendelkezik az élelmiszeripari és mezôgazdasági biológiai biztonság, fertôtlenítési és higiéniai
megoldások fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában.
A HYPRED napjainkban a világ több, mint 40 országában van jelen, és munkavállalóinak száma meghaladja a négyszázat. A HYPRED kiváló ipari háttere
lehetôvé teszi támogatást biztosítson üzletfeleinek
világszerte. Saját és partnereinek gyártóhelyei
Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Lengyelországban, Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Peruban, Törökországban, az USA-ban és Dél-Afrikában mûködnek.
2015-ben a HYPRED 100 millió eurót meghaladó
forgalmat ért el.
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