


n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje 
Európában. A központi nyomda, amely 
Németország legnagyobb thermo papír 
nyomdája, Bochumban található, 
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék 
elôállítás folyik még Olaszországban, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Államokban üzemelô nyomdákban is.

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

n A Bizerba a piacon egyedülálló módon 
kínál berendezéseket (címkenyomtatós 
mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét
(fekete-fehér öntapadós thermo, vagy színes 
thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent 
egy helyrôl” koncepcióval probléma esetén 
elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók 
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért 
(a berendezést szállító a címke beszállítót, 
a címke beszállító a szervizt és viszont).

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben 
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy 
termelésük zavartalan és folyamatos legyen, 
mindezt a karbantartási költségek optimális
szinten tartása 
mellett.
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Az új év ben új ki hí vá sok elé né zünk. Az új ki -
hí vá sok meg va ló sí tá sá nak zá lo ga az elô zô év -
ben el ért ered mé nyek összes sé ge. Bi za kod -
va, re mény ked ve te kin tünk elô re, mert van -
nak el kép ze lé se ink, ter ve ink 2017-re. Va jon
meg fo gunk-e ten ni min dent an nak ér de ké -
ben, hogy min de zek va ló ra vál ja nak, vagy
hagy juk ma gun kat so dor tat ni az ár ral? Fon -
tos kér dé sek ezek. 

Nem ke se reg he tünk azon, hogy a Tej Ter mék ta nács az Áfa csök -
ken tés re vo nat ko zó an olyan cso ma got ra kott le a dön tés ho zók asz -
ta lá ra, amely ben az volt a ja vas lat, hogy a tel jes fo gyasz tói tej áfá -
ját csök kent sék 18-ról 5 szá za lék ra.

Eh hez ké pest mi tör tént? A mos ta ni áfa csök ken tés csak a nyers
és a friss tej re vo nat ko zik, nem érin ti a te jek 80 szá za lé kát (az UHT
és az ESL te je ket). A tej ter me lô a fel dol go zó ipar tól 18 szá za lék
he lyett mind össze 5 szá za lék áfát kap, ami azért prob lé ma, mert a
te he né szet mû kö dé sé hez szük sé ges anya go kat zö mé ben 27 szá za -
lé kos áfa ter he li. A fo gyasz tók meg hü lyét kap nak. Meg van nak za -
va rod va. Mert a Bö zsi né ni mit lá tott a té vé ben? Azt lát ta meg azt
hal lot ta, amit a „ki rály” mon dott, hogy a tej áfá ja csök ken ni fog.
Eh hez ké pest nem ta lál a te jes pult ban olyan te jes do bozt, ame lyen
ala cso nyabb len ne a fo gyasz tói ár. Sem mi gond, nem so ká ra lesz el -
moz du lás az árak ban. Nem le fe lé, ha nem föl fe lé. An nak meg örül -
ni fog nak a ter me lôk, mert a tej ter me lôi ára vár ha tó an to vább fog
emel ked ni, ami nagy va ló szí nû ség sze rint ár emel ke dés hez ve zet.
„Az eme lést a nyers tej nél és a friss tej nél vár ha tó an ke vés bé ér zé -
ke lik majd a fo gyasz tók, de a töb bi tej nél és tej ter mék nél igen”.
Ezért lett vol na jó, nyi lat koz ta nem rég Mély ku ti Ti bor, a Tej Ter mék -
ta nács el nö ke, ha az áfa csök ken tés már az el sô kör ben va la mennyi
fo gyasz tói tej re vo nat ko zik. 

Az elô zô év ben min den szak mai szer ve zet és ér dek kép vi se let a
tej ág azat leg fon to sabb fel ada tá nak je löl te meg azt a célt, hogy nö -
vel ni kell a fel dol go zott tej ter mé kek ará nyát.

A ma gyar or szá gi te je lô te hén ál lo mány 2010 óta mu tat nö ve ke -
dést, a tej ter me lés és fel vá sár lás emel ke dé se is ek kor kez dô dött el.
Az 1,9 mil lió ton nás évi tej ter me lés a me zô gaz da sá gi ki bo csá tás
7,8 szá za lé kát te szi ki. A tej ipa ri cé gek 85 szá za lé ka ma gyar tu laj -
don ban van, 55 szá za lé kuk ter me lôi tu laj do no sok kal ren del ke zik.
A ma gyar tej fel dol go zók dön tô több sé ge je len leg az ala csony hoz -
zá a dott ér té kû és ala csony jö ve del me zô sé get je len tô fo lya dék te jet
ál lít ja elô. 

A ter me lé si struk tú ra elôny te len össze té te lû, és csak nagy mér vû
ál la mi tá mo ga tás ré vén tud mû köd ni. A ter me lôi össze fo gást és in -
teg rá ci ót a mos ta ni 35 szá za lék ról 85 szá za lék ra kel le ne emel ni,
hogy tá mo ga tá si rend sze rek tôl füg get le nül mû köd jön. 

A tej ág azat hely ze té vel ta valy ôs szel a NAK is fog lal ko zott. Ta -
nács ko zá su kon meg áll apí tot ták, hogy a 49 meg ha tá ro zó ma gyar
cé get fel vo nul ta tó tej ipar le ma radt a fej lesz té sek ben, szük sé ge
van a me gú ju lás ra. Ezen se gít het az élel mi sze ri par komp lex be ru -
há zá sok fej lesz té sé re szánt, száz mil li árd fo rin tos ke ret össze gû
GI NOP-os pá lyá zat. Az ere de ti el kép ze lé sek sze rint tavaly no vem -
ber vé gén je lent vol na meg a pá lyá za ti ki írás, ám az el hú zó dó
egyez te té sek mi att vár ha tó an 2017 ele jé tôl ad hat ják be igé nye i -
ket a te jes vál lal ko zá sok.

Ki hí vás ból, mint lát juk, van szá mos. Min den túl zás nél kül mond -
hat juk, hogy moz gal mas év elé né zünk. Eh hez kí vá nom a tej ág azat
min den je les kép vi se lô jé nek, hogy hoz zon az Új Év öröm bôl vég te -
lent, si ke re ket, amennyit csak le het!
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– A ko ra be li tej fel vá sár ló és -ér té ke sí tô
szö vet ke ze tek po zi tív pél dát tud tak ad ni az
ág azat nak. A tej ter me lôk össze fo gá sá ra
ma is nagy szük ség len ne. Saj ná la tos, hogy
ezen a té ren nem tu dunk lát vá nyos ered -
mé nyek rôl szá mot ad ni. Ön sze rint lesz
mél tó foly ta tá sa az elô zô ge ne rá ci ók ki pró -
bált gya kor la tá nak? 

– Ez zel az ál lí tás sal vi tat koz ni sze ret nék. A Tej
Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács ál tal el -
ért rep re zen ta ti vi tá si szint Eu ró pá ban is egye dü -
lál ló. Az ág aza ton be lül a Ter mék ta nács az ala-
p anyag-ter me lés és -ér té ke sí tés vo nat ko zá sá -
ban 70 szá za lé kos, a fel vá sá rolt tej vo nat ko zá -
sá ban mint egy 80 szá za lé kos, míg a (kis)ke res -
ke de lem vo nat ko zá sá ban 70 szá za lé kos le fe -
dett ség gel ren del ke zik. A 9 leg na gyobb kis ke -
res ke del mi lánc ból 7 már ren des tag ja a Ter mék ta nács nak, és
nem rég ala kult meg az el sô ter me lôi szer ve zet is az ág azat ban.
Az elô zô ge ne rá ci ók ál tal ki pró bált gya kor lat foly ta tá sá nak zá lo -
ga a tej ter me lô gaz dál ko dók, gaz da sá gok és fel dol go zók szö -
vet ke zé si szán dé ká nak erô sí té se, a ki pró bált jó gya kor lat nak a
fo lya ma to san vál to zó kö rül mé nyek hez va ló iga zí tá sa, a kre a tív
és in no va tív me gú ju lás ra va ló ké pes ség fej lesz té se. 

– A tej ág aza tot je len leg a tá mo ga tá sok tart ják élet ben.
Jó hír az, hogy a vál ság a vé ge fe lé kö ze le dik. Mit le het -
ne ten ni an nak ér de ké ben, hogy csök ken jen az ág azat ki -
tett sé ge a fel vá sár lá si ár hek ti kus vál to zá sa i nak?

– A leg fon to sabb cél a ter me lé si ala pok és az ed dig el ért ered -
mé nyek meg ôr zé se. 63 mil li árd fo rint ra nôt tek az ág azat tá mo -
ga tá sai, ka mat- és költ ség men tes hi tel ja vít ja a tej ter me lôk lik -
vi di tá si hely ze tét, a NÉ BIH szi go rú an fel lé pett az adó csalt ter -
mé kek kel ke res ke dôk el len, il let ve jö vô re 5 szá za lék ra csök ken
a friss tej áfá ja. A cél zott in téz ke dé sek nek meg is lett az ered -
mé nye: a tej ter me lés a ter me lôi árak csök ke né sé nek el len ére
to vább bô vült 2015-ben és 2016-ban, va la mint nö ve ke dett a
tej hasz nú te hén ál lo má nya, ami az EU nem min den or szá gá ról
mond ha tó el. Né met or szág ban, Olasz or szág ban és Len gyel or -
szág ban is csök kent az ál lo mány, hogy csak a je len tô sebb or -
szá go kat emel jem ki. A je len le gi pi a ci ki lá tá sok biz ta tó ak. Bí -
zunk ben ne, hogy a tej pi ac hely ze te és a ha zai tej ter me lés tel -
je sít mé nye, ver seny ké pes sé ge a jö vô ben is to vább ja vul.

– Ko ráb ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé se volt a mi nisz té ri -
um nak, hogy a GMO-men tes tej elô ál lí tá sát tá mo gat ni
fog ják. Mi lett en nek a kez de mé nye zés nek a sor sa?

– Igen, ez így van: 2016 szep tem be ré tôl mi nisz te ri ren de let te -
szi le he tô vé egyes élel mi sze rek GMO-men tes je lö lé sét, köz tük
a te jét is. En nek kö szön he tô en kü lön je lö lést kap hat a GMO-
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men tes élel mi sze rek, ta kar má nyok, az ezek bôl ké szült egyes
össze tett ter mé kek, a GMO-men tes ta kar mánnyal ete tett ál la -
tok tól szár ma zó hús, hal, to jás, tej, va la mint a GMO-men tes
méz és mé hé sze ti ter mé kek. A je lö lés hasz ná la tá hoz a ter mék
elô ál lí tó já nak biz to sí ta nia és iga zol nia kell, hogy az össze te vôk
nem tar tal maz nak GMO-t. Ál la ti ere de tû ter mé kek nél azt is,
hogy az ál la tok GMO-men tes ta kar má nyo zá sa az élel mi szer -
lánc ban nyo mon kö vet he tô. 

– Úgy tû nik, hogy a tej pi a con si ke rült lát vá nyos ki tö ré si
pon to kat ta lál ni (Kí na, Chi le). Ugyan ak kor a ma gyar tej fo -
gyasz tás köz tu dot tan na gyon ala csony mér té kû. A vaj
sze re pe az ét ke zés ben messze a mar ga rin mö gé so ro ló -
dott. Mi lyen lé pé se ket ter vez nek a hely zet meg vál toz ta -
tá sá ra? 

– A ma gyar tej és tej ter mé kek bel- és kül pi a ci meg je le né sé nek
tá mo ga tá sa, to váb bá a biz ton sá gos, jó mi nô sé gû ma gyar tej és
tej ter mé kek irán ti fo gyasz tói bi za lom erô sí té se fon tos fel adat. A
kö zös sé gi mar ke ting prog ram ra, a ha zai tej re ala po zott ter mék -
fej lesz tés re, a be lô lük ké szült ter mé kek mi nô ség biz to sí tá sá ra
és pi ac ra jut ta tá sá ra mar ke ting-prog ra mo kat va ló sí tot tunk meg
az el múlt egy év ben, több mint 400 mil lió fo rint ér ték ben.
Emel lett év rôl év re több for rást for dí tunk az egy re nép sze rûb bé
vá ló is ko la tej-prog ram ra is. 

– El vi dön tés szü le tett a nyers tej Áfa tar tal má nak 5%-os
csök ken té sé re. Az ág azat sze rep lôi azt ja va sol ják, hogy
ez a mér sék lés ter jed jen ki az ult ra hô ke zelt és más ka -
te gó ri á ba tar to zó fo gyasz tói te jek re is. Tá mo gat ni tud ja
ezt az el kép ze lést?

– A nyers tej és a friss tej áfá já nak csök ken té se már nem el vi
kér dés, ha nem az idén tör vény ben is meg je lent tény; a ba rom -
fi és a to jás mel lett 2017. ja nu ár el se jé tôl 5 szá za lék a friss tej

Dr. Nagy Istvánt, a Földmûvelôdésügyi Minisztérium politikai államtitkárát 
kérdeztük a hazai tejágazat idôszerû kérdéseirôl és a 2017 év kilátásairól.
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for gal mi adó ja is. Az áfa-csök ken tés be be von ha tó ter mé kek
kö re alap ve tô en a költ ség ve tés te her bí ró ké pes sé gé nek függ -
vé nye. A kor mány to vább ra is egy sé ge sen ala csony áfát kí ván
al kal maz ni a leg alap ve tôbb élel mi sze rek kö ré re. Hang sú lyo -
zom, hogy a költ ség ve té si kor lá tok mel lett ezt az éve ken átí ve -
lô fel ada tot egy ál lan dó an vál to zó pi a ci kör nye zet ben kell vég -
hez vin ni. Úgy gon do lom, hogy az ezen a té ren szer zett ed di gi
ta pasz ta la tok alap ján po zi tí van te kint he tünk a jö vô be.

– Ke re kes né Dr. Ma yer Ág nes fô is ko lai do cens ar ról írt a
Tej gaz da sá gi Szem le leg utób bi lap szá má ban, hogy sajt -
kul tú rán kat jó len ne to vább fej lesz te ni, és jó len ne Eu ró -
pa sajt tér ké pé re fel ke rül ni. A kö zép-eu ró pai or szá gok ban
a vé dett ere det meg je lö lé sû, vé dett föld raj zi je lö lé sû és a
ha gyo má nyos jel leg ze tes sé gek ga ran ci á ja ka te gó ri á já -
ban 3-7 ter mé ket is ta lá lunk, ez zel szem ben egyet len ma -
gyar sajt sem ka pott ilyen be so ro lást, egye dül a rö gös tú -
ró van el bí rá lás alatt. 

– Fon tos a mi nô sé gi élel mi sze re ink meg kü lön böz te té se a tö -
meg ter mé kek tôl, s eb ben je len tôs sze rep jut a föld raj zi áru jel -
zôk nek. A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um 2015-ben Ere det vé -
del mi Prog ra mot hir de tett, amely nek cél ja a föld raj zi áru jel zôs
ter mé kek szá má nak a nö ve lé se. En nek ke re té ben a Ba rát he gyi
kecs ke sajt és a Nagy ré dei na túr kecs ke sajt uni ós föld raj zi áru -
jel zô ol ta lom irán ti be ad vá nyá nak elô ké szí té se fo lya mat ban
van. A mi nisz té ri um szak mai se gít sé get nyújt a ké rel mek el ké -
szí té sé hez. A Gyôr-Mo son-Sop ron Me gyei Cse me ge sajt ter -
mék le írá sát a Tra di ci o ná lis Ma gyar Saj tok Egye sü le te már el ké -
szí tet te, és je len leg az ol ta lom alatt ál ló föld raj zi jel zés
irán ti ké re lem köz zé té tel alatt áll. A Laj ta sajt ter mék le írás
is ha ma ro san el ké szül, és a Pál pusz tai sajt ter mék le írá sá -
nak el ké szí té se is terv ben van. A rö gös tú ró ra be nyúj tott
He lyi Kü lön le ges Ter mék ké rel mün ket va ló ban be nyúj tot -
tuk el bí rá lás ra, az el is me rés hez azon ban az Eu ró pai Bi -
zott ság a ké rel münk to váb bi rész le tek kel tör té nô ki e gé szí -
té sét kér te. A föld raj zi áru jel zôs ol ta lom elô is ko lá ja ként
mû kö dô Ha gyo má nyok-Ízek-Ré gi ók (HÍR) Prog ram ke re té -
ben ed dig 7 ter me lô 14 ha gyo má nyos és táj jel le gû sajt ja
jo go sult a HÍR véd jegy hasz ná la tá ra.

– A fo od att rac ti on, az az az élel mi sze rek re épü lô él mé -
nyek vi lá gát él jük. A gaszt ro tu riz mus ban rej lô le he tô -
sé gek ki hasz ná lá sá hoz egye di ter mé kek kel le nek.
En nek fon tos sá gát fel is mer ve a KKA SE Sajt ké szí tôk
Egye sü le te egy jel leg ze te sen ma gyar, a Kár pát-me den -
cé re jel lem zô, ma gyar fej lesz té sû sajt kul tú rá val ké szí -
ten dô sajt meg al ko tá sát ter ve zi. A mi nisz té ri um tá mo -
gat ja ezt a kez de mé nye zést?

– Igen. A mi nisz té ri um el kö te le zett a ma gyar, ol ta lom alatt
ál ló föld raj zi jel zés sel és ere det meg je lö lés sel el lá tott ter -
mé kek, il let ve a ha gyo má nyos, kü lön le ges ter mé kek szá -
má nak nö ve lé sé ben. Ezt a célt a Vi dék fej lesz té si Prog ram
in téz ke dé sei is elô se gí tik, tá mo gat va az uni ós mi nô ség -
rend sze rek hez va ló csat la ko zást, il let ve a cso por to su lá sok
ál tal vég zett tá jé koz ta tá si, pro mó ci ós te vé keny sé get.

– To vább ra is prob lé ma, hogy hi ány zik a szak ipa ri
kép zés az ág azat ban. Mit ter vez nek ten ni a hely zet
ja ví tá sá ra?

– Eb ben a ta név ben 7 me gyé ben 7 FM fenn tar tá sú is ko la ka -
pott le he tô sé get a tej ipa ri szak mun kás kép zés meg hir de té sé re,
in dí tá sá ra. A kö vet ke zô ta név ben már 13 me gyé ben lesz le he -
tô ség a kép zés foly ta tá sá ra, eb bôl 11 he lyen a mi nisz té ri um
fenn tar tá sá ban lé vô is ko lá ban. A jö vô leg fon to sabb fel ada ta az,
hogy to vább nö vel jük a 9. év fo lyam ra be is ko lá zott tej ipa ri szak -
mun kás di á kok szá mát, a szak mai szer ve ze tek kel tör té nô
együtt mû kö dé sünk ezen a te rü le ten is hang sú lyos. Emel lett új
kép zô he lye ket te rem tünk a di á kok szá má ra, meg erô sít jük az in -
téz mé nye ink fel nôtt kép zé si te vé keny sé gét is, így a mun ka erô -
hi ány ra azon nal re a gál ni tu dunk. 

– Az idei esz ten dô nagy meg pró bál ta tást je len tett a tej -
ter me lôk nek. Jó len ne, ha 2017-ben a nö vek vô tej fel vá -
sár lá si árak mo solyt tud ná nak csal ni a gaz dák ar cá ra. Mit
üzen és mit kí ván az új év ben a tej ág azat sze rep lô i nek?

– A te je lô ál lo má nyun kat és ter me lé si po ten ci á lun kat meg tar tot -
tuk, így bát ran mond hat juk, hogy az ag rár tár ca in téz ke dé sei si ke -
res nek bi zo nyul tak. A je len le gi ked ve zô pi a ci fo lya ma to kat el néz ve
2017-ben nyu god tabb gaz dál ko dá si kör nye zet re szá mí tok. A tej -
ág azat sze rep lô i nek ter mé sze te sen si ke res újesz ten dôt kí vá nok.
Re mé lem, hogy az élén kü lô ke res let ál tal tá masz tott pi a ci le he tô -
sé ge ket a tej- és ter mé kek tel jes ver ti ku má ban ki tud ják hasz nál -
ni, a ki hí vá sok nak si ke re sen meg tud nak fe lel ni. Mi ként ed dig is,
eh hez min den szük sé ges tá mo ga tást me ga dunk a jö vô ben is.

(Az interjú 2016. december 20-án készült.)

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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szlo vá ki ai, Rozs nyó szék he lyû
At Du naj Kft.-hez vitt az utunk.
Rozs nyó Szlo vá kia dél ke le ti ré -

szén fek vô, 20 ezer la ko sú, 700 éves
múlt ra vissza te kin tô bá nyász vá ros, Gö -
mör fel sô ré szé nek fon tos köz pont ja és
az ôsi tra dí ci ók vá ro sa. II. Rá kóc zi Fe -
renc a sza bad ság harc alatt in nen kor -
má nyoz ta a fenn ha tó sá ga alatt lé vô or -
szág ré sze ket, itt dön töt tek a Habs bur -
go kat trón fosz tó óno di or szág gyû lés
össze hí vá sá ról. 

Az At Du naj Kft. te he né sze ti te le pén
Ba logh Mi lán ügy ve ze tô igaz ga tó fo ga -
dott ben nün ket. Be ve ze tô kér dé sem: 

– Mi lyen utat kel lett be jár nia a si ke -
res gaz dál ko dó vá vá lás hoz?

– Fel vi dé ken egy kis fa lu ban, Kür tön szü -
let tem. Kürt a Pá ri zsi-pa tak völ gyé ben
fek szik, Ér se kúj vár tól 20 km-re. A fel me -
nô im em ber em lé ke zet óta föld mû ve lés -
sel fog lal koz tak. A szö vet ke ze te sí tés mi -
att ezt a ha gyo mányt édes apám sza kí -
tot ta meg, aki moz dony ve ze tô ként ke -
res te a ke nye rét. A kö zép is ko la után
Nyit rán, az ag rár egye te men me zô gaz da -
sá gi gé pész mér nök dip lo mát sze rez tem,

Példaértékû gazdaság a Felvidéken

majd egy szö vet ke zet ben kezd tem el dol -
goz ni. 1995-ben az egyik év fo lyam tár -
sam az egye tem rôl meg ke re sett en gem,
aki már két éve mû köd te tett egy me zô -
gaz da sá gi gép-ér té ke sí tô cé get. Ké ré sé -
re én is csat la koz tam a vál lal ko zá sá hoz,
amely bôl anya cé günk, az Ag rot ra de
Gro up Kft. nôt te ki ma gát.

– Az Ag rot ra de Gro up Kft. mint me zô -
gaz da sá gi gép-ér té ke sí tés sel fog lal -
ko zó cég mi ként vált gaz dál ko dás sal
fog lal ko zó vál lal ko zás sá?

– Anya cé günk, az Ag rot ra de Gro up Kft.
me zô gaz da sá gi gép-ér té ke sí tô te vé keny -
sé ge az évek so rán egész Szlo vá kia te rü -
le té re ki ter je dô en a Fer gu son trak to rok,
be ta ka rí tó gé pek, kom báj nok, a Vä ders -
tad ta laj mû ve lô és ve tô gé pek, a Tec no -
ma per me te zôk és egyéb me zô gaz da sá -
gi gé pek szé les ská lá ját ér té ke sí ti, mel -
let te azok szer vi ze lé sé vel és ja ví tá sá val is
fog lal ko zik. A cég a fo lya ma tos fej lô dé -
sé nek ered mé nye ként az or szág ve ze tô
me zô gaz da sá gi gép ér té ke sí tô vál lal ko -
zá sá vá vált. A 2000-es évek ele jé re az
elô zô rend szer szö vet ke ze te i nek egy ré -
sze csô del já rá sok ré vén fel szá mo lás ra

ke rült. Eze ket a fel szá mo lás ha tá lya alá
ke rü lô szö vet ke ze te ket vá sá rol tuk meg,
és kezd tünk el a ke res ke del mi te vé keny -
ség mel lett a gaz dál ko dás sal is fog lal koz -
ni. Szlo vá kia-szer te er re a cél ra le ány cé -
ge ket hoz tunk lét re, szám sze rint most
nyolc ilyen cé günk van. A nagy te rü le ti
szórt ság nak az elô nye az, hogy pél dá ul
az or szág egyik te rü le tét súly tó aszály
nem érin ti pél dá ul a Tát ra kö zel sé gé ben
mû kö dô vál lal ko zá sun kat, így ki sebb lesz
a ter més ki e sés okoz ta kár. 

– Mely ág aza tok ban van nak je len és
mi lyen nagy sá gú te rü le ten gaz dál -
kod nak? 

– Ami kor me ga la kí tot tuk a cé gün ket ez -
elôtt 25 év vel, ak kor jó részt ke res ke de -
lem mel fog lal koz tunk. Mel let te vé gez tük
még a Bo u Ma tic fe jô há zak sze re lé sét is.
A 2000-es évek ele jé re meg tor pant a
te he né sze tek fe jô ház-épí té si ked ve,
ezért ab ba hagy tuk ezt a te vé keny sé get.
Je len leg a me zô gaz da sá gi ter me lés kü -
lön bö zô te rü le te in va gyunk je len. A te je -
lô szar vas mar hán kí vül hús mar ha tar tá -
sá val is fog lal ko zunk, és van juh, ser tés
és ba rom fi ág aza tunk is. Nö vény ter -
mesz tés ben a fô sze re pet a ku ko ri ca
játssza, de ter mesz tünk bur go nyát, szó -
ját, bú zát, nap ra for gót, rep cét is. Ezen -
kí vül a mût rá gya, a nö vény véd ôsze rek
és a ve tô mag for gal ma zá sá ból is ki -
vesszük a ré szün ket.

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

Balogh Milán, az AT Dunaj Kft. 
ügyvezetô igazgatója

A tejfeldolgozó szintje alatt alakították ki a sajtérlelô helyiséget
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A cég cso port mint egy 18 ezer hek tá -
ron gaz dál ko dik. Az AT Du naj nak 3200
hek tár te rü le te van. Ez a te rü let mind
szán tó. En nek 1/3-a sa ját tu laj don, a
töb bi bé relt föld. Ar ra tö rek szünk, hogy
nö vel jük a sa ját tu laj do nú föld te rü let
nagy sá gát a mû kö dé si te rü le tün kön.
A föld tör vény is a he lyi gaz dák föld höz
va ló ju tá sát se gí ti. 

Cég cso por tunk dol go zó i nak lét szá ma
550 fô, ez szlo vák vi szony lat ban nagy
me zô gaz da sá gi vál lal ko zás nak szá mít.
A 90-es évek ben az volt a po li ti ka, hogy
le épí tet ték a nagy cé ge ket, ezért a mi en -
ké hez ha son ló nagy sá gú me zô gaz da sá gi
üzem bôl ke vés van. 

– Mi jel lem zi a te he né sze ti te le pük
mû kö dé sét?

– A te he né sze ti te lep, ahol most va -
gyunk, ko ráb ban is itt mû kö dött. Ami kor
meg vá sá rol tuk, ki sebb volt a te hén lét -
szám, és a fe jé si át lag 6000 li ter kö rül
moz gott. A meg vá sár lás után fej lesz tet -
tük a tar tá si kö rül mé nye ket, a tech no ló -
gi át, ami nek ered mé nye ként a fe jé si át -
la got 9000 li ter re nö vel tük. Most 1100
kö rü li ál lo má nyunk van, amely bôl a fe jôs
egyed szám 650, na pon ta 17 ezer li ter
te jet ter me lünk. Min den fel té te le meg -
van an nak, hogy ezt a mennyi sé get 20
ezer li ter re nö vel jük.

Az új, ma gas épí té sû, 650 te hén be fo -
ga dá sá ra al kal mas is tál ló ab ban kü lön bö -
zik más is tál lók tól, hogy jó val tá ga sabb.
Úgy ké szült, hogy vol tam né hány te he né -
sze tet meg néz ni Ma gyar or szá gon és
Cseh or szág ban, és ami ott meg tet szett,
azt itt meg va ló sí tot tam. Úgy van mé re tez -
ve, hogy egy te hén re mint egy más fél szer
na gyobb fé rô hely jus son, mint ame lyet
nor ma ként elô ír nak. A ge rincs zel lô zés sel,
ál lít ha tó ol dal ma gas ság gal és a nap el len
vé dô szend vics pa ne lek kel fe dett, pi he nô -
bo xok kal fel sze relt is tál ló egy faj ta „te hén -
szál lo da.” A szá ra zon ál ló te he ne ket és az
üszô ket a ré gi épí té sû is tál lók ban tart juk,
ré szük re a jö vô év ben épí tünk új is tál lót.
A ke let ke zô trá gya egy ak ná ban gyû lik
össze, on nan pe dig szi vattyú se gít sé gé vel
jut el az is tál ló mel lé te le pí tett bi o gáz
üzem be. A bi o e rô mû üze mel te te té sé hez
össze gyûjt jük a kör nye zô te le pü lé sek rôl a
kony hai hul la dé kot, és azt is fel hasz nál juk
az erô mû ben alap anyag ként. Az itt ter melt
hô ener gia a te he né szet ben és a fel dol go -
zó üzem ben hasz no sul, a meg ter melt ára -
mot pe dig a há ló zat ba táp lál juk. A bi o gáz
erô mû bôl ki ke rü lô anya got sze pa rál juk, az
így nyert, vi zet már nem tar tal ma zó anya -

got az tán a te he nek pi he nô bo xa i ban al -
mo zás ra hasz nál juk. A ke let ke zô fo lyé kony
hal ma zál la po tú anya got pe dig az ön tö zô -
víz hez ada gol juk, ez zel ön tö zünk 300 hek -
tá ros te rü le tet. 

A te he nek fü lé be he lye zett chip se gít -
sé gé vel a ter me lé sé re vo nat ko zó ada to -
kat fo lya ma to san rög zít jük. A ké rô dzés
ak ti vi tá sá nak mé ré sé re a nyak ban el he -
lye zett ér zé ke lô szol gál.

Ko ráb ban nagy prob lé mát je len tett a
csü lök-be teg ség. Lé nye ge sen ja ví tott a
hely ze ten a csü lök-fü rösz tô, ame lyet a fe -
jô ház ból va ló ki jö ve tel kor ál lí tunk be. Rend -
sze re sen vé gez zük a csü lök ápo lá sát, ami -
re a szom széd cég nél lé vô hid ra u li kus kör -
mö zô ka lo da nyújt nagy se gít sé get.

A te he nek ta kar má nyo zá sá ra jó mi nô -
sé gû si ló ku ko ri cát, lu cer na sze názst,
rop pan tott ku ko ri cát, szá raz szé nát, az
eta nol-gyár tás mel lék ter mé ke ként ke let -
ke zô szesz mos lé kot, a sa ját ter mesz té sû
szó ját és a pre mi xet hasz ná lunk. A hi deg
saj to lás sal ke let ke zô szó ja zsírt a csir kék
ta kar má nyo zá sá ra hasz nál juk fel.

A fe jô ház Bo u ma tic tí pu sú, 2x18-as,
hal szál kás rend sze rû. Na pi há rom al ka -
lom mal van fe jés, ami al kal man ként 2
órát vesz igény be.

A fô ál lat te nyész tô ve ze té se alatt két
mû szak ve ze tô és 2-2 fe jô nô van fog lal -
koz tat va vál tott mû szak ban. Al kal ma zunk
még egy fôt az ál la tok fel haj tá sá ra, egy
má sik pe dig az is tál ló rend jét vi gyáz za,
két fô pe dig a ta kar má nyo zást vég zi.

A jó mun ka erôt na gyon meg kell be -
csül ni, hogy ne tud ják ôket el csá bí ta ni a
kör nyék mun ka adói. Jó fi ze tést tu dunk
biz to sí ta ni, amit még élel me zé si hoz zá já -
ru lás sal is ki e gé szí tünk. Oda fi gye lünk a
szo ci ál is el lá tás ra is. Kü lön el is me ré se -
ket adunk azok nak a dol go zók nak, akik
hu za mo sabb ide ig dol goz nak cé günk nél.
Min den év ben ki rán du lá so kat, uta kat
szer ve zünk messzi or szá gok ba, eg zo ti kus
tá jak ra. Hoz zá já ru lunk 1000 eu ró val a
költ sé ge ik fe de zé sé re, csa lád tag ja ik nak
pe dig en nek fe lét biz to sít juk. A kö zös ki -
rán du lá sok elô se gí tik a kol lek tí va össze -
ko vá cso lá sát.

A BouMatic fejôház alsó szintje

A BouMatic fejôház bejárata

Â
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Fi gye lem mel kí sé rem a ma gyar or szá gi
tör té né se ket is. Van együtt mû kö dé sünk
ma gyar cé gek kel, pél dá ul a ta kar má nyo -
zást az UBM cég vég zi.

A mun ka vál la lók nagy já ból a fe le szlo -
vák nem ze ti sé gû. Ná lunk nincs sem mi -
fé le nem ze ti sé gi prob lé ma, meg kü lön -
böz te tés. Mun ka vég zés kor ha szlo vák is
van a bri gád ban, ak kor az zal tisz tel jük
meg ôt, hogy szlo vá kul be szé lünk, hogy
ért se ô is, amit mon dunk.

– Mi lyen elôz mé nyei van nak an nak a
szán dék nak, hogy a sa ját gyár tá sú és
ér té ke sí té sû ter mé kek kel meg mé ret -
tes sék ma gu kat a fo gyasz tók elôtt?

– Az zal kezd tük, hogy ele mez tük sa ját és
kör nye ze tünk vá sár lá si szo ká sa it. Össze -
gez tük, hogy me lyek azok a ter mé kek,
ame lye ket ke res nek az em be rek. A hús -
áruk kal kezd tük. Sok kós tol ta tást, fô zé si
be mu ta tót tar tot tunk, tesz tel tük eze ken
a he lye ken a ter mé ke in ket, ta pasz ta la ta -

in kat be é pí tet tük a ter mék fej lesz tés be.
Igyek szünk fô pro fi lunk hoz il lesz te ni a
ter mé ke ink be mu ta tá sát. Mint me zô gaz -
da sá gi gép for gal ma zók vá sá ro kat, gép -
be mu ta tó kat, ki ál lí tá so kat tar tunk. Ezek
a ren dez vé nyek jó le he tô sé get biz to sí ta -
nak ar ra, hogy be mu tas suk élel me zé si
ter mé ke in ket is. Ne ves, a szak má juk ban
el is mert sé fek köz re mû kö dé sé vel kós tol -
ta tá so kat, fô zé si be mu ta tó kat tar tunk,
ez zel elô se gít jük, hogy egy re is mer teb bé
vál ja nak a por té kák.

– Hogy ke rül tek kap cso lat ba az Ag ro -
me tál cég gel? 

– Ere de ti el kép ze lé sünk az volt, hogy egy
kis kéz mû ves sajt ké szí tôt épí tünk, ezért
fel ad tam egy hir de tést. A ka pott aján la -
tok kö zül szim pa ti kus volt a ma gyar or -
szá gi Ag ro me tál cég aján la ta. Be mu tat -
ták ne kem re fe ren ci a ként a Rác ke resz -
tú ron lé vô Lász ló-pusz tai tej fel dol go zót,
amely meg nyer te a tet szé se met. Azért

esett a vá lasz tás az Ag ro me tál ra, mert
aján la tuk jó val komp le xebb volt, mint a
kon ku rens cé gé. Meg nye rô volt szá mom -
ra, hogy a be ren de zé se ket sa ját üze mük -
ben a kí vánt tel je sít mény re ké szí tik el.
Ôk nem csu pán egy ke res ke dô cég, ha -
nem sa ját alap anyag ból dol go zó, komp -
lex ki vi te le zést meg va ló sí tó vál lal ko zás.
Az ár tár gya lá sok so rán meg ala po zott bi -
za lom ala kult ki köz tünk, amely alap ja
lett a szín vo na las ki vi te le zés nek. A ma -
gyar és a szlo vák re lá ci ó ban egya ránt je -
len tôs ka pa ci tá sú fel dol go zó ü zem lesz a
mi énk. Az ér té ke sí tés függ vé nyé ben fo -
lya ma to san nö vel jük majd az üzem ka -
pa ci tá sát.

– Mi lyen ter mé ke ket fog nak ké szí te ni?

– Úgy csi nál juk, mint a na gyok: a ter -
méks ká lánk szé les lesz. Leg alább öt ven -
fé le ter mé ket ké szí tünk majd, és fo ko za -
to san bô vít jük a vá lasz té kot. Nyers tej bôl
há rom faj ta, aludt tej bôl két faj ta lesz.
Több mint tíz fé le íze sí té sû jog hurt ital fog
ké szül ni (kö ké nyes, csip ke bo gyós, ep res,
sár ga ba rac kos), és ezek nek is lesz zsí ros
és zsír sze gény vál to za tuk, mint ahogy a
tú ró nak is. Sajt ból is lesz több fé le: fé lé -
ves és éves ér le lé si idô vel ga u da, trap -
pis ta, emen tá li jel le gû ek ké szül nek, kü -
lön bö zô fû sze rek kel íze sí tett for má ban
is. A Lé va kör nyé kén is mert és nép sze rû
szür ke pe né szes saj tot is ké szít jük majd.
Kap ha tó lesz a min den nap hasz ná la tos
vaj és tej föl is.

– A tej fel dol go zó ból ki ke rü lô ter mé -
kek ho gyan jut nak el a fo gyasz tó hoz?
Mi a ga ran ci á ja an nak, hogy ér té ke -
sí te ni tud ják azo kat?

– Üz let tár sam na gyon lel kes lett a na -
gyobb ka pa ci tá sú fel dol go zó öt le té tôl,

Az állatok kényelmes elhelyezését biztosító 600 férôhelyes „tehénszálló”

Az istálló mellé épített Agrometál tej feldolgozó fôcsarnoka. Az üzem egy mûszakban 
20 ezer liter tejfeldolgozására képes.
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amely nek alap ján be le vág tunk eb be a
be ru há zás ba. Ön ma gá ban egy na gyobb
fel dol go zó meg épí té se nem nagy ki hí -
vás. Az iga zán nagy fel adat a fel dol go -
zott ter mé kek ér té ke sí té se. En nek ér -
de ké ben 2015 ta va szá tól gôz erô vel el -
kez dô dött a sa ját bolt há ló za ton ala pu ló
ér té ke sí té si rend szer ki épí té se. Most
ott tar tunk, hogy ja nu ár vé gé re meg -
nyit juk az el sô tíz bol tun kat. A ha gyo -
má nyos ke res ke del mi egy sé gek ben
nem áru sí tunk, ah hoz mi túl ki csik va -
gyunk. A 10x10 négy zet mé te res kon té -
ne res el áru sí tó he lye ken az áru 80%-a
lesz sa ját ter mék. Az összes áru, ame -
lyet mi ké szí tünk, ter mé sze tes ter mék,
ami azt je len ti, hogy a ter mesz tés és
te nyész tés so rán mi ni má lis ra csök kent -
jük a ke mi ká li ák mennyi sé gét. A ta laj
táp ér té két a Ma gyar or szág ról ho zott ta -
laj la kó bak té ri u mos ke ze lés sel old juk
meg. En nek ered mé nye ként a ko ráb -
ban hasz nált mût rá gya mennyi sé get
60-70%-kal tud tuk csök ken te ni. Úgy
ter vez tük a tej fel dol go zót, hogy ott na -
pon ta egy mû szak ban 20 ezer li ter te -
jet le gyünk ké pe sek fel dol goz ni. Nem
cé lunk az, hogy min de ná ron sok ter mé -
ket ál lít sunk elô, ha nem az a cél, hogy
mi nô sé gi ter mék le gyen az, amely az
üzem bôl ki ke rül. Szá munk ra leg fon to -
sabb a mi nô ség, ame lyet min den kö rül -
mé nyek kö zött tar ta ni kell. Ezt az el vet
nem ír hat ja fe lül a be vé tel nö ve lé se.
Ter mé ke ink QR-kód dal lesz nek el lát va,
így fo lya ma to san nyo mon tud juk kö vet -
ni az út ju kat az ér té ke sí tés fo lya ma tá -
ban. Az ela dott ter mék mennyi sé ge
dön ti el, hogy még az nap mi lyen meny-
nyi sé gû új ter mé ket ál lít sunk elô.
A le gyár tott ter mé kek a nap vé gé vel a
lo gisz ti kai köz pont ba, az el áru sí tó he -
lyek re szál lí tan dó lá dák ba, az tán az éj -
sza ka fo lya mán a ren del te té si he lyük re

ke rül nek. Úgy ter vez zük, hogy min den
egyes au tó tíz üz le tet fog el lát ni. A szál -
lí tás ra hasz nált lá dá kat zár juk, pe csé -
tel jük, és az üz let kü lön he lyi sé gé ben
rak juk le. Reg gel az üz let ve ze tô el le nôr -
zi a zá rás sért he tet len sé gét, és be vé te -
le zi a szál lít mányt. Lo gisz ti kai kez dô -
pon tun kat a fel dol go zó mel lé te le pít jük.
Rozs nyón vá gó pon tunk és hús fel dol go -
zónk van, na pon ta 2-3 bi kát tu dunk le -
vág ni és ér té ke sí te ni, ott ké szül nek a
hús ter mé kek is. 

– Pél da ér té kû az olyan be ru há zás,
ahol egy vál lal ko zás a ter me lé si fo -
lya mat egé szét, az az a tej ter me lést,
a tej fel dol go zást és az ér té ke sí tés
te rü le tét is át fog ja. 

– Jó zan pa rasz ti lo gi ká val ter vez zük a ter -
me lés fo lya ma tát, fel hasz nál va a XXI.
szá zad tu do má nyos ered mé nye it. Az én
fi lo zó fi ám az, hogy ha be le vá gunk egy
be ru há zás ba, fej lesz tés be, ak kor át kell
gon dol ni azt is, hogy mi le gyen a kö vet -
ke zô lé pé se a fo lya mat nak. Len nie kell
egy jól fe lé pí tett, jól át gon dolt kon cep-
ci ó nak, me lyet az tán sok kis lé pés ben
meg va ló sí tunk.

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ik
van nak? 

– Azt ter vez zük, egy hol land cég gel kö zös
vál lal ko zás ban, hogy az erô mû még ki hasz -
ná lat lan ma rad vány hô jét a te lep szom -
széd sá gá ban lé te sü lô ha las tó ban me leg
vi zû in ten zív hal te nyész tés re hasz no sít juk
majd. Nem tö rek szünk egyik te rü le ten sem
köz vet le nül a mennyi sé gi jel lem zôk nö ve lé -
sé re. A meg lé vô le he tô sé gek bôl ter ve zünk
mi nél töb bet ki hoz ni. A tech no ló gi át kell
fej lesz te ni, hogy mi nél ered mé nye seb ben,
gaz da sá go sab ban ter mel jünk.

– Mit üzen a ma gyar or szá gi sors tár -
sa i nak? 

– Azt üze nem, hogy ne csüg ged je nek, még
ak kor sem, ha ala csony a tej fel vá sár lá si
ára. A ma ga komp le xi tá sá ban ér té kel jék a
hely ze tet, ke res sék és ta lál ják meg az op ti -
má lis meg ol dá so kat. Csök kent sék a ter me -
lés ki tett sé gé nek mér té két. Le gye nek áll -
ha ta to sak, ki tar tó ak, mert a jól vég zett,
szor gal mas mun ka meg hoz za gyü möl csét.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
Fotó: Monostori Gábor

Az istálló mellett építették fel a biogáz erômûvet

A biomassza erômûbôl kikerülô folyékony halmazállapotú mellékterméket az öntözôvízhez adagolják, 
ezzel megoldják 300 hektár terület szervesanyag utánpótlását
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– A több mint 20 éves múlt ra vissza -
te kin tô Kô rös tej cég cso port me ga la -
ku lá sá tól kezd ve lát vá nyos fej lô dé -
sen megy ke resz tül. Az idei év ben is
je len tôs vál to zá sok tör tén tek a cég
éle té ben. Mi a lé nye ge a mos ta ni vál -
toz ta tá sok nak?

– Idén fe je zô dött be az össze ol va dá si fo -
lya mat, amely nek ered mé nye ként négy
üze münk ter me lé sét egy cég be, a Kô rös -
tej Kft.-be von tuk össze. Így re mé nye ink
sze rint szá mos te vé keny sé gün ket ra ci o -
na li zál ni, egy sze rû sí te ni tud juk, és az ed -
di gi nél is gaz da sá go sab ban, ered mé nye -
seb ben mû köd he tünk to vább. A cél ter -
mé sze te sen nem csak a sa ját mun kánk
meg könnyí té se volt, ha nem az is, hogy
part ne re ink szá má ra is egy sze rûb bé te -
gyük a ve lünk va ló együtt mû kö dést.

Leg na gyobb üze münk Haj dú bö ször -
mény ben ta lál ha tó. Itt ké szül leg fon to -
sabb ex port ter mé künk, a szá mos or szág -
ban nép sze rû kash ka val sajt. Haj dú bö -
ször mény ben gyárt juk a nagy ke rek trap -
pis ta saj tot, amely a ma gyar vá sár lók
ked venc sajt tí pu sa a mai na pig. Fon tos
ter mé kek a már itt hon is nép sze rû jog -
hurt sajt, az egyéb sajt kré mek és vaj kré -
mek is.

Kô rös te tét le ni sajt üze münk ben má sik
je len tôs ex port ter mé kün ket, a krém fe hér
saj tot gyárt juk, va la mint itt ké szül az itt -
hon nép sze rû, pi ac ve ze tô, ha gyo má nyos
füs tö lés sel ké szí tett pa re nyi ca is.

A ka csó tai üzem az öm lesz tett saj tok
fel leg vá ra, a sajt kré mek tôl a kör do bo zos
és blokk saj to kon át a kon zerv saj to kig.

A bar csi volt Drá va Tej üzem büsz ke sé -
ge a nem zet kö zi leg is ke re sett Haj dú grill

A Kôröstej a magyar 
sajtgyártás jó hírét 
viszi a világba

sajt, emel lett olyan kö zel-ke le ti ex port kü -
lön le ges sé gek is itt ké szül nek, mint a
Chi lal vagy a Na bo ul si sajt.

– A cég ala pí tó já nak, Dr. Ri ad Na bo -
ul si úr nak kö szön he tô en is mert té
vált a ma gyar sajt az arab or szá gok -
ban. Ma már kö zel 40 or szág ba több -
száz fé le ter mé ket szál lí tó Kô rös tej
vál la lat cso port élen jár a ma gyar saj -
tok kül föl di nép sze rû sí té sé ben. Az
idei év ben hol si ke rült új pi a cot meg -
hó dí ta ni?

– Bár nem egé szen te kint he tô új pi ac -
nak, de két ség te le nül a leg na gyobb nö -
ve ke dés Irak ban volt, ahol több új diszt -

ri bú tor se gít sé gé vel, va la mint új ter mé -
kek pi a ci be ve ze té sé vel az elô zô év hez
ké pest meg dup láz tuk az ex port for gal -
mat. Ez menny iség ben kb. 4-6 ka mi on
sajt ki vi te lét je len ti he ten te Irak ba. Az új
or szá gok kö zött em lít he tem Cip rust, de
egy re erô seb bek va gyunk a Bal ká non is.
Szer bi á ba 2016-ban ex por tál tunk el ô-
ször. Szin tén öröm te li a je len lé tünk
Egyip tom ban, amely ki fe je zet ten nagy pi -
ac, bár spe ci á lis el vá rá sok kal. Érez he tô -
en nô az ér dek lô dés sajt ja ink iránt a Tá -
vol-Ke le ten. Kí ná ba, Hong kong ba is volt
idén szál lí tá sunk, és nem rég Ma laj zi á ba,
ill. Ma u ri tus ra küld tünk min tá kat. Sajt ja -
ink nép sze rû sí té sét és az új ve vô kap cso -
la tok ki ala kí tá sát meg könnyí ti, hogy fo -
lya ma to san je len va gyunk a nem zet kö zi
élel mi sze ri pa ri ki ál lí tá so kon.

– A si ker el en ged he tet len fel té te le
a fo lya ma tos fej lesz tés. Az idei év -
ben mi a volt a leg in no va tí vabb ter -
mé kük?

– Ha a ma gyar pi a cot te kint jük, ak kor
a jog hurt sajt volt idén a nagy do bá -
sunk, ami vel új sajt szeg menst hoz tunk
lét re ide ha za. Ez so sem könnyû fel -
adat egy te lí tett pi a con. Rá adá sul ez
egy sa vó ala pú, sok szem pont ból kü -
lön le ges ter mék. Nem zet kö zi si ker le -
het a gyros sajt, amely egyéb ként a
már jól is mert grill saj tun kon ala pul, és
még so sem ké szí tet tek ilyet a vi lág -
ban. Pá rizs ban mu tat koz tunk be ve le a
SI AL ki ál lí tá son.

Dr. Riad Naboulsi a Kôröstej 
csoport alapító-tulajdonosa 
fogalommá tette a magyar sajtot 
a Közel-Keleten

Kovács Bernadett a Kôröstej 
csoport kereskedelmi 
és marketing igazgatója

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.
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– A ha zai sajt gyár tás pa let tá ján hol
van a he lye a cég cso port nak? Mi lyen
mér vû mennyi sé gi nö ve ke dést ter -
vez nek?

– Sajt gyár tó ként a leg na gyob bak kö zött
va gyunk, il let ve messze a leg na gyobb
mennyi sé get ad juk el kül föld re. Cé lunk
évek óta a mi ni má li san 10-15%-os nö -
ve ke dés bel föl dön és ex port vi szony lat -
ban egya ránt.

– Jó mi nô sé gû saj tot csak meg fe le lô
mi nô sé gû alap anyag ból le het ké szí -
te ni. Mi lyen mennyi sé gû te jet vá sá -
rol nak, és mi lyen szem pon tok sze rint
dön te nek a tej ter me lôk kel a tej át vé -
te li árá nak ki a la kí tá sa kor?

– Na pi mint egy 350 ezer li ter te jet dol go -
zunk fel, mun ka tár sa ink szá ma meg ha -
lad ja a 900 fôt. Ki zá ró lag ma gyar ter me -
lôk tôl vá sár lunk te jet. Az or szág több ré -
gi ó já ban kö zel száz tej ter me lô part ne -
rünk van. Nyu god tan mond ha tom, hogy
be szál lí tó ink prob lé má it, a vi lág pi a ci árak
in ga do zá sa mi at ti ne héz sé ge i ket min dig
a leg na gyobb fi gye lem mel kí sér tük, a ne -
he zebb idôk ben is pró bá lunk se gít sé gük -
re len ni. Tej be szál lí tó ink több sé gé vel
hosszú évek óta tar tunk fent üz le ti kap -
cso la tot, hosszú táv ra ter ve zünk ve lük, s
adott eset ben elô re fi nan szí roz zuk ôket.
Sze ren csé re egy re több te jet tu dunk fel -
vá sá rol ni a nö vek vô ter me lé si vo lu me -
nünk nek kö szön he tô en. 

– A Ti rol ban két éven te meg ren de zett
nem zet kö zi sajt ver se nyen el ért
arany ér mes he lye zé sük az or szág
tel jes sajt gyár tá sá nak nagy el is me -

rést je lent. Szá mos sajt ver se nyen,
ki ál lí tá son nagy si ker rel sze re pel nek,
ez zel pél dát mu tat nak a töb bi sajt -
gyár tó nak is. Még sem le het lát ni,
hogy kö ve tô ik len né nek?

– Va ló ban, ez már a har ma dik ér münk
volt a ver se nyen. Két éve egy arannyal és
egy ezüst tel jöt tünk ha za, ak kor a grill

sajt lett arany ér mes. Most no vem ber ben
a jog hurt sajt is arany ér met ér de melt a
40 ta gú nem zet kö zi zsû ri tôl. Ma gyar or -
szá gon a nagy ter me lôk kö zül va ló szí nû -
leg mi ren del ke zünk leg in kább spe ci á lis,
ke vés bé a tö meg ter mé kek kö zé so rol ha -
tó saj tok kal. Auszt ri á ban egyéb ként kü -
lön gra tu lál tak is a szer ve zôk, hogy nagy -
üze mi kö rül mé nyek kö zött ilyen szín vo -
na lú sajt ja ink van nak. A má sik ok az le -
het, hogy ter me lé sünk mint egy két har -
ma da ex port ra ké szül, nem is me ret len
szá munk ra a kül föl di te rep.Olimpiai aranyérmes Hajdú sajtok egy hazai üzlet polcain

A gyros sajt bemutatása 2016 októberében Párizsban a SIAL kiállításon

A joghurtsajt 2016-os aranyérme 
Ausztriából

Â
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– A Haj dú jog hurt sajt a ha zai fo gyasz -
tók kö ré ben is ked velt té vált. Ter ve zik
ter mé ke ik nö ve lé sét a ha zai pi a con?

– Örü lünk, hogy a jog hurt saj tot a ma gya -
rok is ilyen ha mar meg sze ret ték. Ter mé -
sze te sen szá mo lunk egy-egy új don ság -
gal, bár olyan – amely gya kor la ti lag új
szeg menst te remt a ma gyar pi a con –,
va ló szí nû leg nem lesz min den év ben. Itt
a jog hurt sajt mel lett az ere de ti hal lo u mi
re cept alap ján gyár tott grill sajt ra is visz-
sza u tal nék, ami ma már köz is mert sajt-

tí pus nak szá mít ide ha za is. Cé lunk, hogy
min den év ben be mu tas sunk va la mi újat
a HAJ DÚ sajt pa let tá ról a ma gyar fo gyasz -
tók nak, le gyen az már lé te zô ex port ter -
mék vagy tel je sen új fej lesz tés. Sze ret -
nénk, ha a HAJ DÚ már kát a mi nô sé gi
sajt tal kap csol nák össze itt hon is.

– A Kô rös tej ter mé ke it mi kü lön böz -
te ti meg más sajt gyár tó nagy ha tal -
mak ter mé ke i tôl? Mi az a sa já tos
ma gyar íz vi lág, amely jel lem zô az
Önök ter mé ke i re?

A MIZO vezérigazgatója, Gerbrant Redmer De Boer a gyros sajtot kóstolja

– Ter mé sze te sen már az alap anyag, a
ma gyar tej is meg ha tá roz za a saj tok ízét.
Emel lett az íze sí té se ink ben is je len van a
ma gyar vo nal, gyak ran ti pi ku san ma gyar
fû sze re zést hasz ná lunk. Ez zel együtt ter -
mé sze te sen ar ra is büsz kék va gyunk,
hogy a Haj dú ta lán a leg in kább nem zet -
kö zi ma gyar élel mi szer már ka mind a
nem zet kö zi spe ci a li tá so kat, mind is mert -
sé gét te kint ve.

– Ke re kes né Dr. Ma yer Ág nes fô is ko -
lai do cens ar ról írt a Tej gaz da sá gi
Szem le leg utób bi lap szá má ban, hogy
sajt kul tú rán kat jó len ne to vább fej -
lesz te ni, és Eu ró pa sajt tér ké pé re fel -
ke rül ni. A KKA SE Sajt ké szí tôk Egye -
sü le te egy jel leg ze te sen ma gyar, a
Kár pát-me den cé re jel lem zô, ma gyar
fej lesz té sû sajt kul tú rá val ké szí ten dô
sajt meg al ko tá sát ter ve zi. Mi a vé le -
mé nyük er rôl a kez de mé nye zés rôl?

– Ter mé sze te sen tá mo gat juk, és jó öt let -
nek tart juk. Öröm te li len ne, ha a nem zet -
kö zi ki ál lí tá so kon a sváj ci, hol land, olasz,
bol gár stan dok mel lett mi is büsz kél ked -
het nénk va la mi egye di, ma gyar ere de tû
sajt fé le ség gel. Min den se gít sé get me g-
a dunk hoz zá, ha szük ség van ránk. 

– Szak mun kás után pót lá su kat mi -
ként tud ják biz to sí ta ni?

– Ezen a té ren – mint szin te min den ág a-
zat ban ma Ma gyar or szá gon – mi is prob -
lé mák kal küz dünk. Re mé nye ink sze rint a
tej ipa ri szak em ber kép zés fej lesz té se kö -
zép tá von is ered mé nye ket hoz majd szá -
munk ra is. Kap cso lat ban va gyunk több
kép zé si köz pont tal is, amely köl csö nö sen
elô nyös a fe lek szá má ra.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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A tej-felvásárlókkal folytatott 
tárgyalások tapasztalatai

– Szer ve ze tük nek, a Ma gyar Tej Tej -
ter me lôi Szer ve zet Kft.-nek szep tem -
ber vé gén több mint 120 tej ter me lô
tag ja volt, akik a tel jes ha zai tej fel vá -
sár lás 20%-át kép vi sel ték. Mi lyen
mér ték ben mó do sul tak az óta a mu -
ta tók?

– Je len tô sebb vál to zás az óta nem tör tént
a tag sá gi kört il le tô en. Az el múlt 4 hó -
nap ban nem a tag lét szám bô ví té sé vel
fog lal koz tunk, ha nem elin dí tot tuk azt a
kö zös tárgy alá si fo lya ma tot, amely re a
szer ve zet lét re jött. Meg hir det tük mint egy
250 mil lió li ter tej ér té ke sí té sét, és aján -
la to kat kér tünk a kü lön bö zô fel vá sár lók -
tól. Egy hossza dal mas és bo nyo lult tár-
gy alá si fo lya mat vé gé hez kö ze le dünk, de
még van te en dônk. Úgy ter vez zük, hogy
feb ru ár ra le zár juk a tár gya lá so kat, és ak -
kor majd új ra elô ke rül het a tag ság bô ví -
té sé nek kér dé se. Je lent ke zôk már van -
nak, re mé lem, töb ben is csat la koz nak
majd hoz zánk. 

– Az el telt négy hó nap nak mi a ta -
pasz ta la ta? A ha zai és kül föl di tej fel -
dol go zók el fo gad ták, part ne rük nek
te kin tik a Ma gyar Tej Ter me lôi Szer -
ve zet Kft.-t?

– Ve gye sek a ta pasz ta la tok. Ez a kez de -
mé nye zés min den ki szá má ra új. Még ne -
künk is ki kell ta pasz tal ni a leg jobb, a
leg ha té ko nyabb mû kö dé si mó dot. De a
part ne re ink nek is új don ság ként ha tott,
hogy egy vi szony lag nagy ter me lôi kö zös -
ség egy üt te sen lép fel a te jér té ke sí té si
tár gya lá sok kap csán, és konk rét el vá rá -
so kat, szer zô dé ses fel té te le ket fo gal ma -
zunk meg, ha tá ro zott el kép ze lés sel ké -
rünk be aján la to kat. Ter mé sze tes nek ve -
szem, hogy ez a meg szo kot tól el té rô fel -
lé pés meg lep te a fel vá sár ló kat, és kü lön -
bö zô mó don fo gad ták a szer ve ze tet. Van,

aki az el sô pil la nat tól kezd ve konst ruk tív
és együtt mû kö dô, és van, aki egy rö vid
ér tet len ke dô idô szak után – meg is mer ve
a tény le ges szán dé ka in kat – na gyon kor -
rekt hoz zá ál lást mu tat. De volt olyan is,
aki so ká ig el uta sí tó és há rí tó ma ga tar -
tást foly ta tott, az tán fel is mer ve a kö zös
ér de ke ket, vál toz ta tott a hoz zá ál lá sán.
Szó val ve gyes a kép. Ál ta lá nos ság ban ta -
lán még is azt le het mon da ni, hogy a kül -
föl di fel vá sár lók nak nem kel lett ma gya -
ráz kod ni az együtt mû kö dés mi att, ôk va -
ló szí nû leg job ban hoz zá van nak a szok va
a ter me lôi kö zös fel lé pés kul tú rá já hoz.
A ha zai fel vá sár lók egy ki csit me re veb -
bek vol tak, de már ôk is be lát ták, hogy
ez egy ter mé sze tes pi a ci fo lya mat, ami -
hez iga zod ni kell.     

– A 2016. évi szep tem be ri lap szá -
munk ban a Ma gyar Tej Ter me lôi Szer -
ve zet Kft. köz re ad ta a ter me lôi nyers
tej fel vá sár lá sá ra szó ló aján lat té te -
lét. Ho gyan fo gad ták azt, mi lyen
ered mé nyek rôl tud be szá mol ni?

– Lé nye gé ben két egy más sal pár hu za -
mo san fo lyó el já rást kö vet tünk. Szep -
tem ber ben köz zé tet tünk egy nyílt aján -
lat té te li fel hí vást, amely egy for ma li zált,
ob jek tív sza bá lyok kal meg ha tá ro zott el -
já rás rend sze rint bo nyo lí tot ta vol na le a
tár gya lá so kat. Ok tó ber ele jén emel lett
el kezd tünk egy kö tet le nebb tárgy alá si
fo lya ma tot is, amely ben bi zo nyos mér -
ték ben tar tot tuk ma gun kat a nyílt el já -
rás ban meg hir de tett kon dí ci ók hoz, de
ru gal ma sab ban ke zel tünk né hány rész -
let kér dést. Ne künk iga zá ból nem a tár -
gya lá sok for má ja, ha nem a tar tal ma a
fon tos, és ezért fo gad tuk el egyes fel -
vá sár lók ja vas la tát, mi sze rint ne csak a
kö tött el já rás sal, ha nem egy köz vet len
tárgy alá sos mó don is foly tas sunk
egyez te té se ket. Vé gül is el mond ha tó,

hogy az aján lat té te li fel hí vás ra is jött
aján lat, és a fel hí vá son kí vül is si ke res
és ered mé nyes tár gya lá so kat foly tat -
tunk. Vég sô, szám sze rû sít he tô mér le -
get majd feb ru ár-már ci us kör nyé kén tu -
dunk von ni, ami kor már az új szer zô dé -
sek sze rin ti mû kö dés ered mé nye lát -
ha tó lesz. 

– A kö zös fel lé pés ered mé nye ként si -
ke rült erô sí te ni a tej ter me lôk al ku po -
zí ci ó ját?

– Sze rin tem igen. Több te kin tet ben is si -
kert ér tünk el. Nem csak az ár meg áll apo -
dás ban tud tuk az ér de ke in ket ér vé nye sí -
te ni, ha nem a szer zô dé ses kon dí ci ók
egyéb fel té te le i ben is ja vult a ter me lôk
po zí ci ó ja. Olyan szer zô dé se ket ír tunk alá,
ame lyek ben a ter me lô és fel vá sár ló
egyen ran gú fél ként szer zô dik, és a kö zös
ér de kek men tén kor rek ten van nak meg fo -
gal maz va a kü lön bö zô jo gok és kö te le zett -
sé gek. Ez né ha le het, hogy töb bet ér, mint
az ár tárgy alá son nyert egy-két fo rint. 

– Ho gyan to vább? Mi lyen fon to sabb
fel ada to kat kell a kö zel jö vô ben meg -
ol da ni?

– Ter mé sze te sen a leg fon to sabb, hogy
tel je sen zár juk le ezt a tárgy alá si sza -
kaszt, a még füg gô ügye ket vég le ge sít -
sük. Az tán min den kép pen kell egy ér té -
ke lést ké szí te ni, hogy ki e le mez zük az
ered mé nye ket, le von junk ta nul sá go kat
az eset le ges hi bák ból. Ez után szé les kör -
ben sze ret nénk be szá mol ni a ta pasz ta la -
ta ink ról és az ered mé nye ink rôl. Majd
már ci us-áp ri lis tá jé kán újabb ta gok je -
lent ke zé sé re szá mí tunk, ami sok ad mi -
niszt ra tív mun ká val jár. 

– Az új tí pu sú ter me lôi for má ció, me -
lyet szer ve ze tük kép vi sel, mi lyen
vissz hang ra ta lált a me zô gaz da sá gi
ter me lés töb bi ág aza tá ban, il let ve az
EU-ban?

– Iga zá ból még nincs ko mo lyabb vissz -
hang ja a kez de mé nye zé sünk nek. Amíg
nem tesszük köz zé az ered mé nye in ket,
ad dig nem is vá rom, hogy má sok is fog -
lal koz za nak ve lünk. Min den eset re a hí -
rünk már ter jedt bi zo nyos szak mai kö rök -
ben; gon do lom, most töb ben azt vár ják,
hogy mit te szünk le az asz tal ra. Re mé -
lem, má sok szá má ra is kö vet hetô lesz a
pél dánk.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Szep tem be ri lap szá munk ban ad tunk hírt ar ról, hogy zász lót
bon tott a Ma gyar Tej Ter me lôi Szer ve zet Kft., amely a vo nat -
ko zó FM ren de let sze rint el is mert ter me lôi szer ve zet ként 
hi va tott kép vi sel ni a tag ja it a tej-fel vá sár lók kal foly ta tott 
ér té ke sí té si tár gya lá so kon. Lu kács Lász ló, a szer ve zet 
ve ze tô je most ar ról adott tá jé koz ta tást, hogy mû kö dé sük 
el telt négy hó nap já ban mi lyen ta pasz ta la tok szü let tek.
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ol lan di á ban az in ter ne ten szá -
mos ol dal szá mol be az A2
vagy A2A2 faj ta „ôs te hén” ál tal

adott „ôs tej” ki vá ló élet ta ni ha tá sa i ról.
Az A2-es te jet for gal ma zó cé gek azt ál lít -
ják, hogy ez a faj ta tej könnyeb ben
emészt he tô mint a ha gyo má nyos A1-es
tej, ezen kí vül meg véd a cu kor be teg ség
és szív rend sze ri be teg sé gek el len, va la -
mint hoz zá já rul a tej fo gyasz tá sá hoz kap -
csol ha tó al ler gi ás jel le gû tü ne tek csök -
ken té sé hez.  

MEL LÉK HA TÁ SOK?

A tej a köz tu dat ban egész sé ges, táp -
anya gok ban gaz dag élel mi szer, bár az or -
vo sok és táp lál ko zás ku ta tó szak em be rek
vé le mé nye alap ve tô en meg osz lik eb ben
a té má ban. Anél kül, hogy ezen kér dés
rész le te it meg vizs gál nánk, min den ki ál tal
el fo ga dott tény, hogy a tej fo gyasz tá sa
so rán egye sek nél kel le met len mel lék ha -
tá sok lép het nek fel. A tej fe hér je-in to le -
ran cia ál tal ki vál tott al ler gi ás re ak ció
ugyan rit káb ban for dul elô, de na gyobb
kö vet kez mé nyek kel jár, ami a tü ne te ket
il le ti. A tej cu kor ra, lak tóz ra ér zé ke nyek -
nél a pa na szok ská lá ja és in ten zi tá sa
szé le sebb le het, at tól füg gô en, mennyi re
ér zé keny a lak tóz ra a szer ve zet. Van, aki
kis menny iség ben fo gyaszt hat te jet, de
egye sek nek tel je sen szá mûz ni kell ét -
rend jük bôl a tej ter mé ke ket. Az al ler gi ás
tü ne te ket le szá mít va a tej re ér zé keny
sze mé lyek nél fel lé pô tü ne tek kö zött leg-
gya ko ribb a puf fa dás, has fá jás, szél -
görcs, de má sod la gos tü net ként fá radt -
ság, kis zár adás és le vert ség jel lem zô.
Ezen kel le met len mel lék ha tá sok csök -
ken té sét il let ve meg szün te té sét ígé rik az
A2-es vagy A2A2-nek is ne ve zett tej for -
gal ma zói.

Az A2-es tej jel ed dig vég zett tu do má -
nyos ku ta tá sok alap ján fel té te lez he tô,
hogy ezen tej fo gyasz tá sa so rán bi zo nyít -

A2-es tej: leleményes marketing 
vagy egészségesebb alternatíva?

H

ha tó an ke ve sebb bél rend sze ri pa na szok
lép nek fel. A ku ta tá sok szá ma azon ban
ke vés ah hoz, hogy ez tu do má nyo san és
szé les kör ben el fo ga dott le gyen. 

DE MI IS VA LÓ JÁ BAN 
AZ A2-ES TEJ? 

A tej ben meg ta lál ha tó fe hér je két for má -
ban is me re tes: sa vó fe hér jék (20%) és
ka ze in fe hér jék (80%). Az utób bi 3 na -
gyobb cso port ba oszt ha tó: al fa, kap pa és
bé ta ka ze i nok. A bé ta ka ze in elô ál lí tá sá -
ért fe le lôs gén A1-es és A2-es for má ban
lé te zik. A gé nek a DNS ket tôs spi rál já nak
ré szei, így a te jet adó te he nek ge ne ti kai
ál lo má nya ez alap ján a kö vet ke zô cso -
por tok ba oszt ha tó: A1A1, A1A2 vagy
A2A2. A tisz ta A2-es tej ter me lé sé hez ki -
zá ró lag A2A2 ge ne ti kai ál lo má nyú te he -
nek szük sé ge sek. Fel té te le zé sek sze rint
az A2A2 tí pu sú ge ne ti kai össze ál lí tás lé -
te zett ko ráb ban, ami az idök fo lya mán
mu tá ló dott, és idô köz ben az A1-es tí pu -
sú gén lett el ter jed tebb. Bi zo nyos te hén -
faj ták, mint a Jer sey és a Gu ern sey leg -
na gyobb ré sze A2-es te jet ter mel. 

MI BEN KÜ LÖN BÖ ZIK 
AZ A2-ES TEJ AZ A1-TÔL? 

A kü lönb ség ezen fe hér jék ami no sav
össze té te lé ben mu tat ko zik. Mint min den
fe hér je, így a bé ta ka ze in is ami no sa vak -
ból épül fel. A 209 ami no sav ból az A2 tí -
pu sú bé ta ka ze in ben egy ami no sav kü -

lön bö zik az A1 tí pu sú tól. Ez a kis kü lönb -
ség az össze té tel ben a ma gya rá zat ar ra,
hogy mi ért len ne egész sé ge sebb az
A2-es tej. Ku ta tá sok sze rint ugyan is az
A1-es bé ta ka ze in nek a szer ve zet ben tör -
té nô le bon tá sa so rán egy BCM-7 ne ve -
ze tû pep tid ke let ke zik, amely oxi dáns -
ként vi sel ke dik, és ká ros ha tás sal van az
emészt ôrend szer re, a bel sô szer vek re és
az agy mû kö dés re. Az A2-es tej le bon tá -
sa so rán nem ke let ke zik ez a BCM-7 ne -
vû oxi dáns. 

Mi vel azon ban az A2-es tej ugya no lyan
menny iség ben tar tal maz tej cuk rot és
összes sé gé ben tej fe hér jét is, mint a ha -
gyo má nyos tej, így va ló já ban nem nyújt
meg ol dást sem a lak tó zér zé ke nyek nek,
sem a tej fe hér je al ler gi á sok nak.

Az A2-es tej to váb bi össze té te lé ben
tel je sen meg egye zik az A1-es tí pu sú tej -
jel, így ízé ben és ál la gá ban is. Az ár ban
vi szont nagy a kü lönb ség. Ez ab ból kö -
vet ke zik, hogy a tej egy tel je sen kü lön
be gyûj té si, szál lít má nyo zá si és fel dol go -
zói vo na lat igé nyel. 

Hol lan di á ban a te he nek kö rül be lül 70%-a
A2-es te jet ad, te hát az úgy ne ve zett ha -
gyo má nyos tej is tar tal maz A2-es tí pu sú
te jet. 

An nak el len ére, hogy tu do má nyo san
egyel ôre nincs kel lô kép pen alá tá maszt va
az A2-es tej szer ve zet re gya ko rolt jó té -
kony ha tá sa, so kan hisz nek a ter mék -
ben, ami több nyi re szem élyes ta pasz -
ta la tok alap ján szer zett „bi zo nyí ték”.
Hol lan di á ban több gaz dál ko dás vál tott
át tel je sen az A2-es tej ter me lé sé re.
A Ve co Zu i vel ve ze té se szá mít ar ra, hogy
az A2A2 ter mék vo na la 5 éven be lül el éri
a bio tej ipa ri szeg mens pi a ci ré sze se dé si
ará nyát Hol lan di á ban.

2 JÁ KOB ÉVA
élel mi szer mér nök, Hol lan dia

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.



www.tejgazdasagiszemle.hu 13

z a kez de mé nye zés se gít sé get je lent a ter me lés ha zai
nö ve lé sé hez, amely nek cél ja, hogy mi nô sé gi és szi go rú -
an GMO men tes szó ja ter me lés sel ki elé gít se mind a ta -

kar má nyo zá si, mind a hu mán élel me zé si igé nye ket. Az elô re jel -
zé sek sze rint el sô sor ban a ba rom fi, va la mint a tej ter me lés te -
rü le tén vár ha tó na gyobb igény. A Du na Szó ja Szö vet ség cso port
tag jai új stra té gi át kezd tek a GMO men tes ta kar má nyo zás meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben.

A ne gye dik szó ja kong resszust no vem ber 24-én tar tot ták
Bu da pes ten. Az ese mé nyen ha zán kat Nagy Ist ván föld -
mû ve lé sü gyi mi nisz ter he lyet tes kép vi sel te. A kong -
resszust a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um és a Du na Szó -
ja Szö vet ség kö zö sen ren dez te.

Ha zánk min dig ar ra tö re ke dett, hogy el ér he tô árut, jó mi nô -
sé gû és egész ség re nem ká ros élel mi sze re ket ál lít son elô –
hang sú lyoz ta elô adá sá ban Nagy Ist ván. A biz ton sá gos élel -
mi szer-elô ál lí tás kul csa egy olyan fenn tart ha tó me zô gaz da -
sá gi gya kor lat meg va ló sí tá sa, amely nek a GMO men tes szó -
ja is a sar ka la tos pont ja. Ma gas szín vo na lú élel mi szer ter -
mé ke i vel és a GMO men tes me zô gaz da sá gi stra té gi á val
Ma gyar or szág kulcs sze re pet ját szik az eu ró pai fe hér je-el lá -
tás ban – húz ta alá a mi nisz ter he lyet tes. A fenn tart ha tó
szó ja-el lá tás irán ti el kö te le zô dés, a ve tés for gók al kal ma -
zá sa ma gá val hoz za a vi dé ki te rü le tek fej lô dé sét és a ke let-
nyu ga ti irá nyú in teg rá ció meg va ló su lá sát is.

Ma csak a szán tó föl dek mint egy 2%-ában ter mesz te nek nagy
mag vú hü ve lye se ket Eu ró pá ban – mond ta elô adá sá ban a
Du na Szó ja Szö vet ség el nö ke, Matt hi as Krön. Hang sú lyoz ta:
biz to sí ta ni kell, hogy a gaz dák meg fe le lô anya gi tá mo ga tá so -
kat is kap ja nak a hü ve lyes nö vé nyek ter mesz té sé hez. A men-
nyi sé gi sta bi li tás, a ho zam és a mi nô ség, a mû kö dô és fen-
n tart ha tó élel mi sze ri par fel té te le i nek meg te rem té se alap ja a
to váb bi fej lô dés nek – húz ta alá Matt hi as Krön úr.

A kö vet ke zô évek eu ró pai me zô gaz da sá gá nak egyik fon tos
ki hí vá sa, de egy ben fel ada ta, hogy biz to sít sa a füg get len és
fo lya ma tos fe hér je-el lá tást. Az el le nôr zött mi nô sé gû eu ró pai

A Duna Szója 
Szövetség 
kongresszusa 
Budapesten
szó ja hasz ná la ta kulcs fon tos sá gú elem eb ben a fo lya mat ban.
Csak is en nek a mun ká nak a ré vén biz to sít ha tó ak a hosszú tá -
vú gaz da sá gi és kör nye ze ti elô nyök.

Ma gyar or szág, Mold va, Bosz nia és a né met or szá gi Észak-Raj na
Veszt fá lia ag rár-mi nisz te rei kö zö sen egy eu ró pai kö zös fe hér je-
stra té gi át ter jesz tet tek elô, hogy 2025-re az Eu ró pá ban fel hasz -
nált fe hér je 50%-a eu ró pai szó já ból és hü ve lye sek bôl szár maz -
zon. En nek el éré sé hez a ta kar mány-ke ve ré kek hez fel hasz nált
szó ja mennyi sé gét csök ken te ni, a szó ja és a más fe hér je nö vé -
nyek ter mesz té sé nek mennyi sé gét pe dig nö vel ni szük sé ges.

A kong resszus ra Auszt ri á ból, Szer bi á ból, Né met or szág ból, Ro -
má ni á ból, Hor vát or szág ból is ér kez tek de le gá ci ók, akik hoz zá -
szó lá sa ik kal nagymér ték ben emel ték annak szín von alát.

2 (L. B.)

A jövô generációk biztonságos élelmiszer-
ellátásának 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
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HAGYOMÁNYOK – ÍZEK – RÉGIÓK

Fü zes Sajt mû hely ve ze tôi, Bal la
Il di kó és Tóth Pé ter a HÍR véd -
jegy dí ja zá sa kap csán el mond -

ták: na gyon örül nek an nak, hogy az elô -
zô év má ju sá ban be nyúj tott pá lyá za ton
az ál ta luk ké szí tett Fü zes gö mö lye és a
Füs tölt pa re nyi ca mint ha gyo má nyos ter -
mék el is me rést ka pott.

A Fü zes Sajt mû hely ben 2014 óta ké -
szí te nek saj to kat, ame lyek ele in te még
csak sa ját fo gyasz tá su kat szol gál ták.
Ké sôbb ven dé ge ik szá má ra is ké szí tet -
tek saj tot, akik nek az na gyon íz lett. A si -
ker él mé nyen fel buz dul va egy re több
saj tot ké szí tet tek, és ma már az zal di -
cse ked het nek, hogy sok vissza já ró vá -
sár ló juk van. 

Azért fon tos szá munk ra, hogy ez a két
sajt nyer te el véd jegy hasz ná la tá nak jo -
gát, mert a Fü zes gö mö lye egy ha gyo má -
nyos el já rás sal ké szí tett friss sajt, ame -
lyet a Hor to bá gyon, va la mint a Ti sza
men tén év szá za dok óta ugyan az zal az el -
já rás sal ké szí te nek, mint a Fü zes Sajt -
mû hely ben. Friss, tel jes ér té kû te hén tej -
bôl ké szül, na túr és idény jel le gû fû sze -
rek kel több fé le íze sí tés ben. Íze sí tés re
fok hagy mát, li la hagy mát, snid lin get, kö -
ményt, chi lit, áfo nyát, pet re zsely met, di -
ót, kap rot, csa lánt, ore gá nót, bor ágót,
zsá lyát, ka kukk fü vet és ró ka gom bát
hasz nál nak.  A füs tölt és 3 hó na pig ér lelt

vál to za tát is ké szí tik, ez zel te szik vál to za -
tos sá a kí ná la tu kat.

A Füs tölt pa re nyi ca sajt juk ké szí té se
csa lá di ha gyo má nyon ala pul. Pé ter gyer -
mek ko ri em lé ke i ben él, hogy nagy szü lei
ha son ló mó don ké szí tet ték a Fel vi dé ken
ezt a saj tot. Te hén tej bôl ké szü lô, kis tö -
me gû, 25-40 dkg sú lyú, ké reg nél kü li
füs tölt sajt a pa re nyi ca. Ha a for má ját
néz zük, 18-20 cm hosszú, 5-6 cm szé -
les, fo nott ka lács hoz ha son ló ala kú. 

A le gen da sze rint egy kor nád fe de les,
vert fa lú ház ál lott a Fü zes Sajt mû hely
he lyén, amely ben „Ban di be tyár” ta lált
me ne dé ket. A be tyár – be csü le tes ne vét
ma már sen ki sem tud ja – ban dá ja élén
vá mol ta a Hor to bá gyon át uta zó gaz dag
ura kat, zsí ros ke res ke dô ket. Pénzt, ék -
szert, pa ri pát s oly kor még szé passzo -
nyo kat is ra bolt tô lük. A pénzt szé tosz tot -
ták a sze gé nyek kö zött, az ék sze re ket
sze re tô ik re ag gat ták, a pa ri pá kat el ad -
ták, áru kat el mu lat ták. A szé passzo nyok -
kal pe dig ze ne szó ra rop ták a tán cot haj -
na lo kig.

A Fü zes Sajt mû hely nagy tisz te let tel
adó zik a he lyi le gen dák sze rep lô i nek:
Ban di be tyár nak, a de rék kán tor nak, a
bor issza ha ran go zó nak és a szé passzo -
nyok nak, akik e hely ütt va la ha meg for -
dul tak. Tisz te le tü ket az ál ta luk ké szí tett
saj tok el ne ve zé sé vel is ki fe je zik. Így szü -
le tett a „Ban di be tyár ked ven ce” csí pôs
sajt és a vö rös bor ban ér lelt „Ha ran go zó
ked ven ce” sajt. 

A Füs tölt pa re nyi cát pe dig haj fo nat
ala kú ra for máz zák, em lé kez vén a szé p-
asszo nyok haj vi se le té re. A füs tö lés tôl,
amely hez bükk fa-fû rész port hasz nál nak,
kel le mes arany sár ga színt kap, míg a
sajt tész ta sár gás-fe hér szí nû, szá las
szer ke ze tû lesz. 

A HÍR véd jegy szá munk ra a ha gyo má -
nyo san ké szült mi nô ség el is me ré sét je -
len ti, amely je len tô sen hoz zá já rul majd,
hogy mi nél több er re já ró tu ris ta meg-
is mer je a Fü zes Sajt ter mé ke it. 

Sajt ja ik nem csak a HÍR véd jegy hasz ná -
la tá nak jo gát nyer ték el, ha nem a Hor to -
bá gyi Nem ze ti Par ki Ter mék véd je gyet is. 

Tóth Péter átveszi a HÍR védjegy tanúsító oklevelet

Füstölt parenyica

Füzes gömölye

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.

A

Sajtos csendélet
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A Nagy egy há zán meg ren de zett Sajt -
must rán több ezüst- és bron zér met is ki -
ér de mel tek. Több is ko lás, il let ve fel nôtt
cso por tot fo gad nak éven te mû he lyük -
ben, akik ott ta nul ják meg a sajt ké szí tés
alap ja it.

Cél ja ik kö zött sze re pel, hogy részt vesz -
nek a KKA SE Sajt ké szí tôk Egye sü le te ál tal
kez de mé nye zett Ma gyar Saj tút Há ló zat ki -
a la kí tá sá ban, lét re hozzák a Sajt gyá ri Meg -
ál lót. Sze ret nék meg mu tat ni a kí ván csi ér -
dek lô dôk nek, a szak mai hoz zá ér tôk nek, a
fi a ta lok nak, hogy mi lyen egy sze rû en, de
nagy oda fi gye lés sel és ki tar tás sal kell fel -
dol goz ni a „fe hér ara nyat”.

la jos mi zsei Me lis Test vé rek a
szü le ik tôl örö költ csa lá di gaz da -
sá got im már 10 éve ma guk mû -

köd te tik. Gaz da sá guk ban jel lem zô en
ma gyar tar ka te he ne ket tar ta nak, ame -
lye ket dön tô en a sa ját ter me lé sû ta kar -
mánnyal etet nek. A te jet fel dol goz zák, és
köz vet le nül ér té ke sí tik, he ten te há rom
na pon a fô vá ros kü lön bö zô pont ja in.

Ôriz ve az elô zô ge ne rá ció ha gyo má -
nya it nyer ték el a HÍR véd jegy hasz ná la -
tá nak jo gát a Me lis Test vé rek Sült va ja
el ne ve zé sû ter mé kük kel. A véd jegy mar -
ke ting ér té két fel hasz nál va sze ret nék azt
meg men te ni a jö vô ge ne rá ci ók szá má ra,
és mi nél szé le sebb kör ben új ra meg is -
mer tet ni azt a tu dást, amely nek ered mé -
nye ként ezt a cso dá la to san ér té kes ter -
mé ket elô de ink meg al kot ták. Nagy öröm
szá muk ra, hogy a kí ná la tuk bô vül ez zel
az új ra fel fe de zett tej ter mék kel. A fo -
gyasz tó szá má ra kéz zel fog ha tó mi nô sé -
gi ga ran ci át je len tô véd jegy a vá sár lói bi -
za lom nö ve lé se mel lett a Me lis Test vé rek
ál tal be fek te tett mun kát is el is me ri. Gaz -
da sá guk szá má ra is elônyt je lent a mai
tá mo ga tá si rend szer ben egy ilyen véd -
jegy hasz ná la ta.

A sült vaj ha zánk ban több év szá za dos
ha gyo má nyok kal ren del ke zik, már a kö -
zép ko ri ma gyar kony há ban is fel lel he tô
volt. Tör té nel münk fá jó visszás sá ga,
hogy a sült va jat a mai ma gyar em ber
leg in kább a nem zet kö zi kony ha tér hó dí -
tá sa ré vén is me ri, és „ghee” né ven az in -
di ai kul tú rá ból ere dez te ti.

A Me lis Test vé rek so kat se gít het nek
ab ban, hogy a sült va jat az em be rek új ra
fel fe dez zék és meg sze res sék. 

A vaj, mi vel zsi ra dék, ha nem hasz ná -
lunk tar tó sí tó szert, il let ve nem al kal ma -
zunk tar tó sí tá si el já rá so kat, ak kor az el ké -
szül tét kö ve tô en vi szony lag ha mar ava -
sod ni kezd. Ez né hány nap ban kor lá toz za
a fel hasz nál ha tó sá gát. Az zal, hogy kis üt -

jük a va jat, meg le het nö vel ni az élet tar ta -
mát. A fo lya mat lé nye ge, hogy a va jat
meg ol vaszt ják, és ad dig fô zik vagy sü tik,
amíg a ben ne lé vô víz el nem pá ro log,
mert az ava so dás dön tô en a víz tar tal má -
nak kö vet kez mé nye. Így a fel hasz nál ha tó -
sá ga hó na pok ra nô. A hô ke ze lés nek kö -
szön he tô en a tej fe hér je és a tej cu kor ki -
csa pó dik, és csak a tisz ta, arany ló an sár -
ga tej zsír ma rad, ami a töb bi zsír hoz ha -
son ló an me leg ál la pot ban fo lyik, de hi -
deg ben ke mény re szi lár dul. A tej fe hér je
és a tej cu kor ki csa pó dá sa mi att a lak tóz-
ér zé ke nyek, il let ve más emész té si prob lé -
má val küz dôk is bát ran fo gyaszt hat ják.
Az em be ri szer ve zet szá má ra ki vá ló a zsír -
sav össze té te le, így az egyik op ti má lis zsír-
és ko lesz te rin-for rás. Könnyû emészt he tô -
sé ge mi att a be te gek nek, idô sek nek is
nyu god tan ajánl ha tó, jól fel tá ró dik, és
gyor san hasz no sul. 

A hô ke ze lés ha tá sá ra meg vál to zik a
vég ter mék íze is. Egy jel leg ze te sen kel le -
mes, pi rí tott di ó ra, man du lá ra em lé kez -
te tô íz ha tás ala kul ki. A ké szí tés jel le gé -
bôl adó dó an a ma gas hô ke ze lést is jól
tû ri, ezért új táv la to kat nyit a gaszt ro nó -
mi ai kul tú rá ban. Ugya núgy fel hasz nál ha -
tó sü tés hez, fô zés hez, mint bár mely más
zsi ra dék, és fris sen fo gyaszt va íz le tes
táp lá lék is. 

A Me lis Test vé rek cél ja, hogy a kor tu -
do má nyos, tech ni kai ered mé nye it fel -
hasz nál va fej lesszék gaz da sá gu kat. Ter -
ve zik a meg úju ló ener gia be vo ná sát, a
pre cí zi ós gaz dál ko dás be ve ze té sét. Sze -
ret nék el ér ni, hogy az ál ta luk kép vi selt
ér ték rend ben ké szü lô ter mé ke ik el is -
mert sé ge nö ve ked jen. 

2 BEMI

Melis Eszter átveszi a HÍR védjegy használatának jogát tanúsító oklevelet
A

Sült vaj
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z ás vány kin csek kö zül egye dül kô -
olaj- és föld gáz ki ter me lés kép vi -
sel em lí tés re mél tó mennyi sé -

get, vi szont je len tôs a gép ipar, a ha jó gyár -
tás, a vegy ipar és az élel mi sze ri par. A dán
gaz da ság ge rin cét a me zô gaz da ság ké pe -
zi, mi vel a te rü let kö zel 65 szá za lé ka mû -
ve lés re al kal mas (e te kin tet ben Ma gyar -
or szág gal ver se nyez az eu ró pai el sô he -
lyért). A me zô gaz da ság leg fon to sabb
szek to ra az ál lat tar tás: a nö vény ter mesz -
tés gya kor la ti lag tel jes mér ték ben en nek
van alá rend el ve, az az a ve tésszer ke zet -
ben a leg na gyobb te rü le tet a ta kar mány -
nö vé nyek (el sô sor ban az ár pa és a si ló ku -
ko ri ca) fog lal ják el. A leg fon to sabb ál lat faj
az or szág ban a ser tés, amely nek ál lo -
mány sû rû sé ge 1000 la kos ra és 100 hek -
tár me zô gaz da sá gi te rü let re szá mít va
Eu ró pá ban a leg na gyobb. Emel lett Dá nia
mint az EU ha to dik leg ki sebb tag or szá ga –
évi 16-18 mil lió vá gó ser tés ki bo csá tás sal
– hosszú év ti ze de ken ke resz tül a Kö zös -
ség leg na gyobb ser tés hús ex port ôre volt,
meg elôz ve eb ben a ná la nyolc szor na -
gyobb Né met or szá got és a 13-szor na -
gyobb Spa nyo lor szá got, és e te kin tet ben
csak az el múlt év ben szo rult Né met or szág
mö gé. A me zô gaz da ság ha té kony sá gát és
ver seny ké pes sé gét te kint ve Dá nia vi lág vi -
szony lat ban is elô ke lô he lyet fog lal el, je -
len tôs arány ban ex port ra ke rü lô ter mé kei
vi lág szer te is mer tek. Meg le pô nek tûn het
pl., hogy a dán zöld ség-gyü mölcs ex port
ér té ke 2015-ben 350 mil lió eu rót tett ki.
A fej lett gaz da ság év ti ze dek óta ki e gyen -
sú lyo zott, sta bil meg él he tést és jö ve del -
met biz to sít a la kos ság szá má ra, az egy
fô re ju tó, mint egy 49 ezer dol lá ros GDP a
leg ma gas ab bak kö zé tar to zik Eu ró pá ban.

Dá nia ide á lis fel té te lek kel ren del ke zik a
tej hasz nú szar vas ma ha tar tá sá ra. Bár a
té li hô mér sék let át la ga és mi ni mu ma ala -
cso nyabb, mint Ír or szág ban, amely rôl az

Dánia tejgazdasága

elô zô lap szám ban le szö gez tük, hogy csak
rit kán és rö vid idô re (leg fel jebb egy-két
hét re) esik mí nusz 5-10 fok kö ze lé be.
Dá ni á ban a tél az ír or szá gi nál jó val hosz-
szabb, és a leg ala cso nyabb hô mér sék let
ál ta lá ban a mí nusz 15-20 fo kot is el éri,
ezért a szar vas mar há kat a té li idô szak ban
ki zá ró lag is tál ló ban le het tar ta ni, és nem
ke rül het szó ba az ír or szá gi hoz ha son ló té -
li le gel te tés sem. Ezen túl me nô en Dá nia
nyá ri hô mér sék le te jó val hû vö sebb a Ma -
gyar or szá gi nál, de a ta vasz és az ôsz az
or szág föld raj zi fek vé sé hez ké pest eny he.
A szar vas mar ha tar tá sa szem pont já ból
nagy elônyt je len te nek a Dá nia me zô gaz -
da sá gi te rü le té nek mint egy 8-10 szá za lé -
kát el fog la ló nagy ho za mú le ge lôk, ame -
lyek – a ked ve zô és egyen le te sen elosz ló
csa pa dék vi szo nyok nak (700-1.000 mm)
kö szön he tô en – ké sô ôszig bô sé ges fû ter -
mést biz to sí ta nak. A dá ni ai vi szo nyo kat
nem le het egy na pon em lí te ni a Ma gyar
Al föld gyér fü vû és a ká ni ku la ide jén bar -
ná ra ki égô le ge lô i vel. En nek meg fe le lô en
a le gel te té si sze zon áp ri lis 15-tôl no vem -
ber 1-ig tart, mi köz ben a te he nek na pi át -
lag ban 5-8 kg fü vet tud nak fel ven ni (szá -
raz anyag ra szá mít va). Sôt a Dán Élel mi -
sze ri pa ri és Me zô gaz da sá gi Köz pont
(DCA) ez év ben meg hir de tett prog ram ja
sze rint nö vel ni kí ván ják a le ge lô te rü le tek
ará nyát a ga bo na ter mô te rü le tek ro vá sá -
ra, ami az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá -
tá sá nak je len tôs csök ken té sét ered mé -
nyez he ti. 

Fen ti ek alap ján  a tej hasz nú szar vas -
mar ha-tar tás hosszú év szá za dok, sôt
több mint egy évez red óta a dán me zô -
gaz da ság egyik leg fon to sabb szek to rát
ké pe zi (bár – amint ar ra fen tebb utal tunk
– a ser tés tar tás je len tô sé ge összes sé gé -
ben va la mi vel na gyobb). A szar vas mar ha
ál lo mány sû rû sé ge 1000 la kos ra szá mít va
az EU ta gor szá gok kö zül – Ír or szág után –

Dá ni á ban a má so dik leg na gyobb. Tör té -
nel mi fel jegy zé sek iga zol ják, hogy már a
vi kin gek is ki emel ten fog lal koz tak tej ter -
me lés sel. Egy ko ra kö zép ko ri fest mé nyen
pl. egy va jat kö pü lô asszony lát ha tó, te hát
a vaj- és sajt ké szí tés már ak kor el ter jedt
volt az or szág ban. A 17. szá zad el sô fe lé -
ben ural ko dó IV. Ke reszt ély ki rály le ve lei
bi zo nyít ják, hogy a dá nok az ak ko ri idôk
leg mo der nebb tej ke ze lé si be ren de zé se it
al kal maz ták. 

A té li hó na pok után az is tál lók ból a sza -
bad ba ki en ge dett dán te he nek – a friss
le ve gôt és a friss fû il la tát érez ve – sa já -
tos ug rán do zást és tán cot mu tat nak be,
amely nek éven ként több száz, he lyen ként
több ezer né zô je akad.

A 17. szá zad vé gé tôl a vá ro si la kos ság
lét szá má nak nö ve ke dé se és élet szín vo-
n alá nak emel ke dé se újabb len dü le tet
adott a dán tej ter me lés nek, il let ve vaj- és
sajt ké szí tés nek, amely 1882-ben egy for -
du ló pont hoz ér ke zett, ami kor az or szág
egy be füg gô (nem szi ge tek bôl ál ló) ré szét
al ko tó Jüt land fél szi get far me re i nek egy
cso port ja lét re hoz ta az el sô dán tej szö vet -
ke ze tet (ko ráb ban az or szág te rü le té nek
több mint 40 szá za lé kát ki te vô szi ge tek -
kel va ló kap cso lat tar tás ko ránt sem volt
annyi ra egy sze rû és min den na pos, mint
ma nap ság).

A szö vet ke zés le he tô vé tet te a tej ter me -
lés és -fel dol go zás kor sze rû sí té sét, a szak -
kép zett mun ka erô al kal ma zá sát és to vább -
kép zé sét, va la mint a tá vo lab bi pi a cok ra
va ló ki lé pést. 1900-ban már több mint
1.000 tej szö vet ke zet mû kö dött az or szág -
ban. Ezek a szö vet ke ze tek min den kül sô
(ál la mi) irá nyí tás, el len ôr zés és tá mo ga tás
nél kül, egy-két év ti zed alatt el ér ték, hogy a
dán tej ter me lés a me zô gaz da ság egyik leg -
fon to sabb ág aza tá vá lé pett elô, és eu ró pai
hír név re tett szert. Je len leg Dá nia tej -
menny isé gé nek 95 szá za lé kát 30-32 szö -
vet ke zet ad ja és dol goz za fel, ame lyek gya -
kor la ti lag az egész or szá got be há lóz zák.
A szö vet ke zet tag jai a tej fel dol go zás köz -
vet len irá nyí tá sá ban nem vesz nek részt, a
tu laj do no si jo ga i kat vá lasz tott tes tü le ten

Tehénfuttatás

A Dán Ki rály ság Észak-Eu ró pá ban, a Skan di náv fél szi get tô -
szom széd sá gá ban, a Jylland (Jüt land) fél szi ge ten és mint egy
400 ki sebb-na gyobb szi ge ten he lyez ke dik el, fô vá ro sát re pü lô -
gép me net rend be il lesz ke dô és órán ként in du ló ha jó já rat kö ti
össze a svéd or szá gi Mal mô vel. Az or szág te rü le te 43.094 km2,
az az Ma gyar or szág nak ke ve sebb, mint fe le. La kó i nak szá ma
5,7 mil lió, amely nek több mint 80 szá za lé ka vá ro sok ban él.
Fô vá ro sa Kop pen há ga, 1,23 mil lió la kos sal. Az egész or szág
sík te rü le ten fek szik, leg ma ga sabb pont ja alig ha lad ja meg 
a 170 mé ter ten ger szint fö löt ti ma gas sá got.

A
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ke resz tül gya ko rol ják. A leg na gyobb az
Ar la szö vet ke zet, amely nek Svéd or szág -
ban és az Egye sült Ki rály ság ban is van nak
fel dol go zó és fel vá sár ló egy sé gei, és fel -
dol go zó ka pa ci tá sa csak nem a má sik 30
szö vet ke zet ka pa ci tá sá val egyen lô. Az
elô ál lí tott tej mennyi sé get 61 üzem dol -
goz za fel az or szág ban. Az Ar la mé re te it
ér zé kel te ti, hogy ár be vé te le 2015-ben
10,3 mil li árd eu rót tett ki, tisz ta nye re sé -
ge pe dig – a vál ság ha tá sá ra az elô zô évi -
hez vi szo nyít va 3,3 szá za lé kos csök ke -
nés sel – meg ha lad ta a 295 mil lió eu rót.
A dán tej szö vet ke ze tek egyik ér de kes sé -
ge, hogy egy szö vet ke zet na gyobb tag jai
be gyûj tik a kis ter me lô ta gok ál tal elô ál lí -
tott te jet, amely nek fel dol go zá sa az utób -
bi ak nál tör té nik. Ez a meg ol dás töb bek
kö zött csök ken ti a spe ci á lis tej szál lí tó jár -
mû vek re, va la mint a hû tô-, tá ro ló és fel -
dol go zó be ren de zé sek re for dí tan dó be ru -
há zá si igényt.

Az ókor ban a juh- és kecs ke ál lo mány
(már 4.000 év vel ez elôtt is) fon tos sze re -
pet ját szott az or szág te rü le tén, de egy ál -
lat jár vány mi att a múlt szá zad het ve nes
éve i ben csak nem tel je sen fel szá mol ták
azo kat. Ju hok ból je len leg mint egy 160
ezer, túl nyo mó részt hús hasz nú egye det
tar ta nak. A kecs ke ál lo mány gya kor la ti lag
je len ték te len, mi vel a fôbb ál lat fa jok sta -
tisz ti a ki ada tai kö zött nem sze re pel. 

2015-ben mint egy 4.100 te hén tej-ter -
me lô gaz da mû kö dött Dá ni á ban, akik –
127 egye des át la gos te hén lét szám mel -
lett – össze sen 520 ezer fe jôs te he net tar -
tot tak, és egy év alatt 5,2 mil lió ton na te -
jet ál lí tot tak elô, amellyel az EU ta gor szá -
gok so rá ban a ki len ce dik he lyet fog lal ták
el. A kvó ta rend szer fel szá mo lá sa után a
dán gaz dák a tej ki bo csá tás 10-15 szá za -
lé kos nö ve lé sé re ké szül tek, er re azon ban
a be kö vet ke zô tej vál ság, vagy is az árak
vissza esé se mi att nem ke rül he tett sor.
Mint ál ta lá ban a nyu gat-eu ró pai nagy tej -
ter me lô or szá gok ban, Dá ni á ban is meg fi -
gyel he tô az üze mek je len tôs kon cent rá -
ci ó ja. 2000-ben még a te hén tar tó gaz da -
sá gok szá ma meg ha lad ta a nyol cez ret, a
fe jôs te hén egy farm ra ju tó át la gos lét szá -
ma pe dig nem ér te el a hat va nat. A kon -
cent rá ció fo lya ma ta a leg utób bi öt év ben
fel gyor sult, és a tej vál ság – az az az el -
adat lan kész le tek – ha tá sá ra több te hén -
tar tó gaz da ság annyi ra el adó so dott, hogy
kény te len volt fel hagy ni a ter me lés sel. 

A fent em lí tett ki bo csá tott mennyi ség
azon ban azt je len ti, hogy az egy te hén re
ju tó tej ho zam ki emel ke dô en ma gas,
9.100 kg kö rül mo zog. Az egy fô re ju tó
tej fo gyasz tás 295,6 kg, ami a vi lá gon

ugyan csak a leg ma gas ab bak kö zé tar to -
zik. 2016 de cem be ré ben a dán ter me lôk -
nek fi ze tett tej fel vá sár lá si ár 27.01 dán
ko ro mát (29,43 cen tet) tett ki ki lón ként. 

Az or szág te hén ál lo má nyá nak mint egy
15 szá za lé kát – az át ke resz te zett faj ták kal
együtt kö zel 30 szá za lé kát – a jól te je lô és
ki fe je zet ten a he lyi vi szo nyok ra ki te nyész -
tett dán vö rös faj ta te szi ki, en nek tej zsír
tar tal ma a hols te in-fríz faj tá é nál ma ga -
sabb, amely utób bi a leg na gyobb lét -
szám ban tar tott faj ta. A hols te in fríz mel -
lett je len tôs még a dán jer sey faj ta rész -
ará nya. A spe ci á lis dán faj ták ma ga sabb
tej zsír tar tal ma a vaj- és sajt gyár tás szem -
pont já ból ki emelt je len tô ség gel bír. A dán
te hén tar tás, az is tál lók és a tej ke ze lés
tech ni kai fel sze relt sé ge évek óta a vi lág -
el sôk kö zött van. A tej ter mé kek ki vi te le
mel lett na gyon je len tôs a tech no ló gi ai ex -
port is, szá mos af ri kai és ázsi ai or szág ban
dán fe jô há zak mû köd nek. Az ál lo mánnyal
együtt kül föld re (töb bek kö zött Tu né zi á ba,
Ni gé ri á ba és Tha i föld re) ex por tált fe jô há -
zak nál si ker rel al kal maz zák a dán jer sey
he lyi faj ták kal ke resz te zett vál to za tát,
ame lyek a szubt ró pu si- tró pu si kö rül mé -
nye ket a tisz ta vé rû dán faj tá nál job-
ban tû rik. 

Az elô ál lí tott tej mennyi ség mint egy 50
szá za lé ka – nagy részt fel dol go zott for má -
ban – ex port ra ke rül, és éven te 1,8 mil li -
árd eu ró be vé telt biz to sít az or szág nak,
mint egy 20 szá za lék kal ré sze sed ve a tel -
jes dán me zô gaz da sá gi ex port ból. Az ex -
port 70%-át (1,370 mil li árd dol lár ér té -
ket) a saj tok te szik ki, ame lyek kö zül a
leg is mer teb bek a Cas tel lo, a Brie és a kék
saj tok szé les vá lasz té ka (Ext ra Da nish
Cre amy Blue, Soft Blue, Crumb led Blue,
Sa ga Blue), Hir ten, Berg ka se, Bu ko
krém sajt, bár Ma gyar or szág ra vi szony lag
ke vés faj ta jut el be lô lük.

A dán tej ter mé kek fel ve vô pi a cát fô leg
az EU ta gor szá gok ké pe zik, de össze sen
130 or szág ba jut nak el, töb bek kö zött na -
gyon je len tôs ex port for gal mat bo nyo lí ta -
nak le az ázsi ai és af ri kai or szá gok kal is. 

A saj tok mel lett a dán tej ipar a (na túr
és íze sí tett) jog hur tok, il let ve sa va nyú ter -
mé kek szé les vá lasz té kát is kí nál ja, ezek
fej lô dé sét azon ban egy ér de kes köz já ték
tör te meg, ne ve ze te sen a Skyr ne vû iz lan -
di jog hurt mint egy tíz év vel ez elôt ti meg je -
le né se. En nek az egye di ké szí té sû, csak
Iz lan don gyár tott, ma gas fe hér je tar tal mú,
de majd nem tel je sen zsír men tes tej ter -
mék nek a dán fo gyasz tók kö ré ben ara tott
óri á si si ke re évek re vissza ve tet te a dán
jog hur tok fo gyasz tá sát, ame lyek kö zül az
Ar la, Che asy, Kløver, Cul tu ra, Har mo nie
és Yog gi las san vissza nye ri ré gi fo gyasz tói
bá zi sát. 

Az utób bi évek ben a dán tej ter me lés -
ben is erô sen tért hó dít a bi o gaz dál ko dás.
A Dán Bi o farm Szö vet ség (SE GES) 2016
áp ri li sá ban kö zölt ada tai sze rint ke re ken
56.000 fe jôs te he net tar tot tak bi o kö rül -
mé nyek kö zött, és ezek az utób bi öt év át -
la gá ban 480.000 ton na te jet ter mel tek.
A szi go rú kö ve tel mé nyek nek meg fe le lô en
elô ál lí tott (uni ós bio-cím ké vel el lá tott) tej -
ter mé kek iránt – a ma ga sabb árak el len -
ére év rôl-év re nö vek vô bel sô és kül föl di
ke res let mu tat ko zik.

Össze fog lal va: Dá nia tej gaz da sá ga vi lág -
szer te is mert, a tej szö vet ke ze ti rend sze re
pél da ér té kû, a tej ter me lô far me rek tu laj -
do ná ban mû köd te tett szö vet ke ze ti tej fel -
dol go zók pe dig a leg kor sze rûbb tech no ló -
gi á val fel sze rel tek. A dán vö rös faj ta és a
jer sey te jé nek ma ga sabb zsír és fe hér je -
tar tal ma a vaj és sajt gyár tást szol gál ja,
míg a hols te in fríz a vá ro sok fo lya dék tej
igé nyét ad ja. Aján la ni tud juk a ma gyar tej -
ter me lôk és fel dol go zók szak em be re i nek
dá ni ai ta nul má nyu tak szer ve zé sét a tej -
szö vet ke ze ti rend szer és a tej ter me lés-fel -
dol go zás ot ta ni ta pasz ta la ta i nak meg is -
me ré se cél já ból. 

2 DR. TÓTH END RE 
ÉS KIM MEL IST VÁN

Egy kis ízelítô a dán sajtokból

Dán vörös tehén
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Sajtutak a világban és hazánkban mi

Ame ri ka: Ver mont saj tút (http://www.vtche e se.com/ver mont-che e ses/ver mont-che e se-tra il/),
Fin ger La kes Saj tút (https://twit ter.com/FLXChe e seT ra il), 
Észak Ka ro li na Saj tút (http://ncche e set ra il.com/map.html), 
Ore gon Saj tút (http://ore gon che e se gu ild.org/ore gon-che e se-tra il/), 
Ka li for ni ai – So no ma, Ma rin – Saj tút (http://che e set ra il.org/), 

Ka na da: Ox ford Saj tút: (http://www.to u ris mox ford.ca/ox ford-fresh), 
Ar gen tí na: Su i pa cha saj tút (http://ru ta del qu e so.com.ar/?pa ge_id=10), 
Auszt rá lia: Aros sa völgy (http://www.ba ros sa che e se.com.au/che e se wi net ra il.html), 
Né met or szág: All gä u er Saj tút (http://all gä u er-kä sest ras se.de/), 

Schles wig-Hols te in Saj tút (http://www.ka e sest ras se-sh.de/),
Auszt ria: Bre gen zer wal di Saj tút (http://www.ka e sest ras se.at/),  
Svájc: Em men tá li Saj tút (http://www.ka e se ro u te.ch/), 
Fran cia or szág: Com té Saj tút (www.com te.com), 

Au verg ne Saj tút (http://www.fro ma ges-aop-au verg ne.com/-Che e se-Ro ad-), 
Hor vát or szág: Dal má ci ai Saj tút (http://www.ag ro tu ri zam-za dar.hr/hr/put-si ra), 
Olasz or szág: Do lo mi tok Saj tút (http://www.tas tet ren ti no.it/le-tre-stra de/stra da-dei-for mag gi-del le-do lo mi ti/

stra da-dei-for mag gi-del le-do lo mi ti/)

ku li ná ris tu riz mus az éte lek rôl szól, ma guk az éte lek ad ják az úti célt,
és így ezek azok az esz kö zök, ame lyek a tu riz mus szem pont já ból fon -
tos mo ti vá ció alap ját ké pe zik. A részt ve vôk fel fe de zik a szá muk ra új

éte le ket, és eze ken ke resz tül meg is mer nek új kul tú rá kat és élet mó do kat.
He lyit en ni di va tos, tren di, sôt las san el várt is. A tu riz mus és a gaszt ro nó mia
egyik le ge rô sebb irány za ta ez, de az élel mi sze ri par is tö rek szik – a ter me lés vo -
lu me né tôl füg get le nül – a ré gió alap anya ga it, ter mé ke it fel dol goz ni, hasz nál ni
és rek lá moz ni. A gaszt ro tu riz mus szá mos for mái kö zül a kü lön bö zô étel re-ital ra
épü lô te ma ti kus utak ál lo má sai, be mu ta tó köz pont jai, ter me lô egy sé gei ha tal -
mas nép sze rû ség nek ör ven de nek ha zánk ban és kül föl dön egya ránt. A te ma ti -
kus utak ter mé sze ti vagy mes ter sé ge sen lét re ho zott lát ni va ló kat köt nek össze,
egy bi zo nyos té ma alap ján, s ezek a lát ni va lók a köz le ke dés va la mely for má já -
nak se gít sé gé vel meg kö ze lít he tôk. A fenn tart ha tó ság ra te kin tet tel a te ma ti kus
utak az is me ret szer zést és a szó ra ko zást egy idô ben szol gál ják. Szám ta lan te -
ma ti kus út té má ját ké pe zik gaszt ro nó mi ai ter mé kek, mint pél dá ul a sajt, ame -
lyek az adott ré gió fô étel- vagy ital kí ná la tán ala pul nak. Pél dák a vi lág ban már
mû kö dô saj tu tak ra: 

A

A gasztronómia fejlôdése, az egyes országok,
régiók étel- és italkínálatának, kultúrájának
megismerése iránti növekvô vágy azt is ered-
ményezi, 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.
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nt gasztroturisztikai kínálati elemek
A saj tút-szer ve zô dé sek jel lem zô en a he lyi kö zös sé gek kis ter -
me lô i ért, sajt ké szí tô i ért jöt tek lét re, azok meg se gí té sé re,
pi a ci po zí ci ó juk erô sí té sé re, mun ká juk és ter mé ke ik nép sze -
rû sí té sé re, a vi dé ki kör nye ze tük és élet mód juk me gôr zé sé re,
szak má juk el is mert sé gé nek nö ve lé sé re. A saj tu tak ban jel -
lem zô egy faj ta kö zös sé gi irá nyí tás, és leg fô képp mar ke ting
te vé keny ség, az egyé ni sze rep váll alás mel lett (ál ta lá ban a
sajt ké szí tôk is hoz zá tesz nek a mar ke ting hez, akár csak azál -
tal is, hogy ami kor lá to ga tó kat fo gad nak, rek lá moz zák a
saj tu tak töb bi tag ját vagy a ré gió sajt ja it és ter mé ke it).

A tö meg ter me lés, a ter mé kek és a szol gál ta tá sok uni for -
mi zá lá sa a tu riz mus ban is sú lyos ha tá sok kal járt, amit a
XXI. szá zad ele jé re jó részt fel is mer tek a hát rá nyo san érin -
tett tér sé gek la kói, dön tés ho zói, és el kez dô dött a vi dé ki
tér sé gek tu risz ti kai re ha bi li tá ci ó ja, az iga zi ér té kek új bó li
meg ho no sí tá sa. A ha gyo má nyo san „al ter na tív nak” de fi ni -
ált tu risz ti kai ter mé kek (a leg több eset ben el kö te le zett irá -
nyí tás és he lyes ter ve zés mel lett) ké pe sek a tu riz mus ne -
ga tív ha tá sa i nak egy ré szét el len sú lyoz ni. A saj tu tak ál lo -
má sai dön tô több ség ben ru rá lis te rü le ten fek sze nek, így a
ha gyo má nyo san zöld nek, fa lu si nak, vi dé ki nek stb. ne ve -
zett tu risz ti kai ter mé kek kö zé so rol ha tók. A szak sze rû en
ki vi te le zett saj tút-há ló zat az aláb bi elô nyö ket nyújt hat ja a
tu riz mus sze rep lô i nek, ezál tal az eti kus tu riz mus tö ké le tes
pél dá já vá ala kul hat: 
• egész sé ges, meg bíz ha tó for rás ból szár ma zó, ma gas

táp ér té kû és jó ízû saj tok kí ná lá sa a tu ris ták nak;
• szem élyes kap cso la tok erô sí té se a ré gió la ko sai és a

tu riz mus sze rep lôi kö zött, va ló di há ló zat épí tés, tár sa dal -
mi ko hé zió; 

• mun ka erô meg tar tó-ké pes ség, a vá ro sok ba ván dor lás
csök ke né se, po zi tív de mog rá fi ai ha tá sok mint az el öre -
ge dô, el nép te le ne dô fal vak szá má nak csök ke né se;

• a be vé te lek hely ben tar tá sa, amely nek a to va gyû rû zô
ha tá sa újabb mun ka he lye ket te remt, to vább erô sí ti a
fi a ta lok hely ben ma ra dá sát;

• a ha gyo má nyos saj tos mes ter sé gek is me re té nek és
sze re te té nek a ter jesz té se, más kéz mû ves mes ter sé gek
be vo ná sa;

• a ter mé szet rom bo lá sá ra, nagy mér té kû át ala kí tá sá ra
nin csen szük ség, így a kör nye ze ti fenn tart ha tó ság is
meg va ló sul hat.

Â

A sajt ké szí tés el já rá sai nem ze ten ként és tá jan ként – van,
ahol fal van ként, sôt csa lá don ként – kü lön bö zô ek, az
egyes ré gi ók gaz da sá gi, kul tu rá lis ha gyo má nya i ban gyö -
ke rez nek. Az elôbb em lí tett pél dák jól bi zo nyít ják, hogy
a sajt ké szí tés évez re des ha gyo má nyá nak be mu ta tá sa, a
sajt kós to lás nép sze rû att rak ci ó vá nôt te ki ma gát, a tra di -
ci o ná lis sajt ké szí tô or szá gok ban a sajt üze mek lá to ga tá sa
és a kü lön bö zô saj tu tak is a meg szo kott tu risz ti kai kí ná lat
ré szét ké pe zik. Ma gyar or szá gon azon ban csak most kezd
fe léb red ni a kis üze mi és há zi sajt ké szí tés kul tú rá ja, most
je lent ke zik igény en nek meg is me ré sé re és be mu ta tá sá ra.
A ha zai saj tút-ál lo má sok ed di gi te vé keny sé ge és nép sze -
rû sé ge is bi zo nyít ja, hogy a sajt tu riz mus éb re de zik Ma -
gyar or szá gon, és még sze ren csé je is van, hi szen be ve ze -
tett, mû kö dô pél dák áll nak ren del ke zés re szer te a vi lá -
gon. Az ér dek lô dés a kis üze mi sajt ké szí tés iránt hosszú
tá von azon ban sok kal ko mo lyabb cé lok el éré sé hez is ve -
zet het, mint pél dá ul a ha zai tej ter mé kek irán ti bi za lom
vissza ál lí tá sa, a ru rá lis (fa lu si) tér sé gek jö ve del me i nek
nö ve lé se, a ha gyo má nyos ál lat tar tás drasz ti kus csök ke -
né sé nek a meg ál lí tá sa vagy a Kár pát-me den ce sajt kul tú -
rá já nak a meg erô sí té se.
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2 KO VÁCS GYÖN GYI, ta nár se géd
2 KE RE KES NÉ DR. MA YER ÁG NES, fô is ko lai do cens

Esz ter házy Ká roly Egye tem
Gyön gyö si Ká roly Ró bert Cam pus

Le he tô sé gek és irá nyok a ha zai sajt tu riz mus ban:

• a gaszt ro tu riz mus gyors üte mû fej lô dé se; 
• a kéz mû ves sajt ké szí tôk szá má nak fo lya ma tos 

nö ve ke dé se; 
• a KKA SE Sajt egye sü let egy re erô tel je sebb és 

lát vá nyo sabb mun ká ja;
• si ke res „pi lot” prog ra mok (saj tút ál lo má sok ki épí té se,

üze mel te té se);
• a Sajt- és Tú ró fesz ti vá lon és a Sajt must rán kí vül 

egy re több saj tos ese mény, ren dez vény az or szág 
szá mos pont ján;

• szak mai fó ru mok, kap cso la tok szo ro sabb ra fô zé se 
a tel jes ver ti kum ban (ál lat te nyész tés, sajt ké szí tés,
mar ke ting, tu riz mus);

• fo ko zott ér dek lô dés a saj tút ál lo má sok ki épí té se 
és üze mel te té se iránt;

• egyéb att rak ci ók be vo ná sá nak le he tô sé ge 
(kul tu rá lis tu riz mus, 
bor tu riz mus, 
„out do or” sport-
le he tô sé gek, kéz -
mû ve sek stb.);

• pá lyá za ti le he tô -
sé gek, erôs kor -
mány za ti, szak mai 
tá mo ga tás.
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né met or szá gi Zott tej üzem 1926 óta mû kö dik csa lá di
vál lal ko zás ban. A tej üzem köz is mert a már ka irán ti el -
kö te le zett sé gé rôl és az in no vá ci ó ról.

Sza kér tel mük el sô sor ban a pré mi um mi nô sé gû ter mé kek, mint
pél dá ul a kü lön bö zô jog hur tok, desszer tek, ke fir, mo za rel la, ke -
mény- és öm lesz tett sajt, ká vé tej szín, kü lön bö zô zsír tar tal mú
te jek, tej sa vó por gyár tá sa te rén ki emel ke dô. 

A Zott Né met or szág 10 ve ze tô tej fel dol go zó vál lal ko zá sá nak
egyi ke, vi lág szer te 12 or szág ban van ér de kelt sé ge, nem zet kö zi
for gal ma meg kö ze lí ti az egy mil li árd eu rót. 2010 óta ter mel nek
GMO-men tes ter mé ke ket Zott Zot ta rel la meg ne ve zés sel, majd
2012 óta Zott Ba yern ta ler né ven.

A GMO-men tes ter mé kek mel let ti el kö te le zô dé sü ket az mo ti -
vál ta, hogy olyan hoz zá a dott ér té kû ter mé ke ket hoz za nak lét re,
mely meg fe lel az új pi a ci el vá rá sok nak és a fenn tart ha tó fej lô -
dés irán ti kö ve tel mény nek is.

Ezért a Zott kez de mé nye zé sé re 2011 má ju sá ban Né met or -
szág ban el ké szült a GMO-men tes ter mé kek új cím ké i re vo nat -
ko zó ta nul mány. Ezt kö ve tô en meg kez dô dött az egyes ter mé -
kek fel cím ké zé se, amit köz vé le mény-ku ta tás kö ve tett. A ve vôk
vé le mé nyé nek ér té ke lé se so rán meg áll apí tot ták:

A GMO jelölésének tejipari 
tapasztalatai Németországban

A

68%-uk rosszul in for mált nak val lot ta ma gát,
82%-uk tá mo gat ta a GMO-men tes cím kék hasz ná la tát, 
75%-uk elôny be ré sze sí ti a vá sár lá sa ik so rán cím ké vel 
el lá tott ter mé ke ket,
77%-uk el fo gad ja a ma ga sabb fo gyasz tói árat is. 

A Zott nagy fe le lôs ség gel vet te tu do má sul a fo gyasz tók vé le mé -
nyét, eb bôl ki in dul va ha tá roz ta meg a te en dô ket:
A „fenn tart ha tó sá gi po li ti ká já nak” meg va ló sí tá sá hoz a leg fon -
to sabb fel adat a nyers anya gok fel vá sár lá sá nak, il let ve azok mi -
nô sé gé nek biz to sí tá sa. A tej ter me lés szem pont já ból alap ve tô
fel adat a te je lô ál la tok GMO-men tes ta kar má nyo zá sa. 

A tej be szer zés te rü le tén 2009 ôszén, be ve ze tett „Fenn tart ha tó
ál lat te nyész té si” prog ram ke re té ben az ezek kel já ró fel ada tok
tej ter me lô gaz dák ra há rul tak.

Alap ve tô a fe le te tett ta kar má nyok GMO-men tes sé ge. A ge ne ti -
ka i lag nem mó do sí tott ta kar mánnyal ete tett ál la tok tól szár ma -
zó nyers tej GMO-men tes. Eh hez hoz zá tar to zik, hogy az összes
a ta kar mány hoz hoz zá a dott ki e gé szí tô „anya gok nak” is GMO-
men te sek nek kell len nie. Ezt ír ja elô a szi go rú né met jog sza -
bály. Ha ezek meg va ló sul nak, csak ab ban az eset ben hasz nál -
ha tó a GMO-men tes sé get je lö lô, il let ve iga zo ló cím ke. A Zott
2814 tej ter me lô tôl vá sá rol fel alap anya got, ami bôl 919 ter me -
lô GMO-men tes te jet ter mel, ami ért egy eu ró cent fel árat fi zet
li te ren ként a vál la lat.

A Tejgazdasági Szemle 2016. szeptemberi számában részletesen beszámoltunk a GMO-
mentesség 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.”

Â
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Ál lan dó fel adat ként je lent ke zik a gaz da sá gok és a ta kar mány
gyár tó üze mek do ku men tá ci ós el len ôr zé se. A Zott kü lön nyil -
ván tar tás sal ren del ke zik azok ról a ta kar mány-elô ál lí tó üze mek -
rôl, ame lyek meg fe le lô mi nô sé gû ter mé ke ket ál lí ta nak elô.
Egy ben meg szer ve zô dött a rend sze res min ta vé tel min den be -
szál lí tott ta kar mány té tel bôl. En nek a rend szer nek az al kal ma -
zá sa je len tôs fel ada tok ad a ta kar mány elô ál lí tó i nak, hogy a
meg fe le lô mi nô ség biz to sít va le gyen.

Dél-Né met or szág ban egy re több ta kar mány-elô ál lí tó vál lal ko zás tér
át a GMO-men tes ter mék elô ál lí tá sá ra, és egy re ke ve sebb a rek la -
má ció a nem meg fe le lô mi nô sé gû ter mé kek for gal ma zá sa mi att.

Egy re több tej ter me lô gaz da ság csat la ko zik a GMO-men tes ta -
kar má nyo zá si prog ram hoz. Az ér vény ben lé vô tör vény elô írá sa
sze rint há rom hó na pos átál lá si idô szak szük sé ges ah hoz, hogy
a GMO-men tes ta kar má nyo zás meg kez dé se után a ter melt tej
GMO-men tes nek mi nô sül jön. Ezt kö ve tô en a tej to váb bi „lo -
gisz ti kai” mô ve le tei, mint pl. be gyûj té se, szál lí tá sa, fel dol go zá -
sa, a kü lön bö zô tej té te lek ke ze lé se stb. már a fel dol go zó üzem
fel ada ta. A tej be gyûj tés so rán a gép ko csi ve ze tôk fel ada ta az
est le ge sen kü lön bö zô mi nô sé gû te jek egy szer re tör té nô be szál -
lí tá sa kor ezek kü lön ke ze lé se. A be szál lí tás és a ki ra ko dás
szoft ver, il let ve hard ver se gít sé gé vel va ló sul meg. 

A GMO-men tes ség iga zo lá sa a né met jog sza bá lyok ban rög zí -
tet tek nek meg fe le lô en a ta kar má nyok kal együtt tör té nik. Ab -
ban az eset ben, ha a ta kar má nyok GMO-vizs gá la ta so rán a
min ták 0,9%-os vagy an nál ma ga sabb fer tô zött sé gi ér té ket
mu tat nak, a ta kar mány-té te le ket el uta sít ják.

A Zott és az egyes ta kar mány gyár tók sa ját cím ké jük hasz ná la -
tá ra jo go sul tak. Ezt az il le té kes nem ze ti ha tó ság en ged élye zi.
A cég ál tal gyár tott Zot ta rel la ter mé kek GMO-men tes sé gét iga -
zo ló cím ke az eu ró pai or szá gok ban ér té ke sí tett összes ter mé -
ke ik re vo nat koz hat. Ha zánk ban je len leg két fé le íze sí tés sel ke -
rül nek for ga lom ba ezek a ter mé kek. 

A GMO-men tes cím ke a fo gyasz tók szá má ra még nem tel je sen
is mert, ezért en nek nép sze rû sí té se to váb bi mar ke ting mun kát
igé nyel. To váb bi prob lé ma, il let ve vi ta tár gya, hogy a GMO-
men tes sé gért mi lyen össze gû fel árat fo gad ná nak el a vá sár lók.
Eb ben a kér dés ben az il le té kes kis ke res ke del mi cé gek kel már
foly nak a tár gya lá sok. 

Ko moly ku ta tá si és sza bá lyo zá si mun kák foly nak a kü lön bö zô
fe hér je nö vé nyek ter mesz té sé rôl, ne me sí té sé rôl és a ta kar má -
nyo zás ban tör té nô fel hasz ná lá sá ról. Azon is gon dol kod nak,
hogy a GMO-men tes ta kar mányt gyár tó ág aza to kat szer ve ze ti -
leg is át ala kí ta nák.

Ha zánk ban je len leg mint egy 142,6 ezer ton na GMO-men tes
szó ját ta ka rí ta nak be. En nek fe lét Né met or szág ban és Auszt ri -
á ban ér té ke sí tik. A fen ti ek bôl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy jók a
kap cso la ta ink Né met or szág gal, ahol már jó val elôt tünk jár nak
a GMO-men tes ta kar má nyok fel hasz ná lá sá ban, il let ve az élel -
mi sze rek gyár tá sá ban. A ta pasz ta la ta i kat so kat érô mó don mi
is hasz no sít hat juk. 

Az el múlt évek ben ha zánk ban is nagy elô re lé pés tör tént a
GMO-men tes élel mi szer és ta kar mány elô ál lí tá sa, for gal ma zá -
sa és a je lö lés te rü le tén. Az újon nan élet be lé pô ren de le tek le -
he tô vé te szik, hogy kü lön je lö lést kap jon a GMO men tes élel -
mi szer, ta kar mány és a be lô lük ké szült egyes össze tett ter mé -
kek, va la mint a men tes ta kar má nyok kal ete tett ál la tok tól szár -
ma zó tej és tej ter mé kek. Le he tô ség van az ön kén tes je lö lé sek
al kal ma zá sá ra is, amennyi ben az er re vo nat ko zó elô írá so kat
be tart ják. Amennyi ben va la me lyik vál la lat nál ez meg tör té nik,
ak kor az al kal ma zott mód sze rek is mer te té sé re vissza té rünk.

De cem ber 8-án a Ma gyar Szó ja Nonp ro fit Kft. „Szó ja Fó ru -
mot” ren de zett Bu da pes ten, ahol Nagy Ist ván, a Föld mû ve lé s-
ü gyi Mi nisz té ri um par la men ti ál lam tit ká ra elô adást tar tott.
El mond ta, hogy a ma gyar élel mi szer gaz da sá gi stra té gia kul cs-
e le me a GMO-men tes ter me lés. Em lé kez te tett ar ra, hogy
szep tem ber 20-án élet be lép tek a GMO-men tes ter me lés
sza bá lyai, va la mint az élel mi szer és ta kar mány elô ál lí tá sá nak
és for gal ma zá sá nak fel té te le it meg ha tá ro zó ren de let. Meg is -
mé tel te, hogy az új, ön kén tes je lö lés a vá sár lók tá jé koz ta tá -
sát, va la mint a GMO-men tes élel mi sze rek hez tör té nô köny-
nyebb hoz zá fé rést je len ti. 

2 DR. LEND VAY BÉ LA
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A ren de let le he tô sé get biz to sít ar ra, hogy
re giszt rált kis ter me lô a ren de let ben meg -
ha tá ro zott kis mennyi sé gû, sa ját ma ga
ál tal meg ter melt alap ter mé ket, il let ve
ab ból sa ját ma ga ál tal elô ál lí tott élel mi -
szert ér té ke sít sen köz vet le nül a vég sô fo -
gyasz tók nak és kis ke res ke del mi vagy
ven dég lá tó lé te sít mé nyek nek.

A fen ti ek alap ján re giszt rált kis ter me lô ként ki -
zá ró lag a kis ter me lô ál tal meg ter melt alap ter -
mé ke ket, il let ve az ab ból elô ál lí tott élel mi sze -
re ket le het ér té ke sí te ni, a ren de let 1. mel lék -
le té nek A ré szé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gi
és te rü le ti kor lá to zás sal. A kor lát: kis ter me lô -
ként a ma xi má lis mennyi ség tej ese tén 200
li ter, tej ter mék elô ál lí tá sa és ér té ke sí té se ese -
tén na pi 40 kg.

4. MEL LÉK LET AZ 52/2010. 
(IV. 30.) FVM REN DE LET HEZ

Kis mennyi sé gû alap ter mék ter me lés re
és az ah hoz kap cso ló dó mû ve le tek re vo -
nat ko zó elô írá sok tej és tej ter mé kek re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyei

II. Kü lön le ges hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek

1. Azo kat a he lyi sé ge ket, ahol nyers te jet tá -
rol nak, tér ben el kell kü lö ní te ni azok tól a he -
lyi sé gek tôl, ame lyek ben ál la to kat tar ta nak.
2. Fe jés elôtt a tô gyet meg kell tisz tí ta ni. A ki -
fejt nyers te jet meg kell szûr ni, ki zá ró lag er re
a cél ra hasz nált és meg je lölt edény zet ben,
fe det ten, hût ve kell tá rol ni. Kü lön bö zô fa jú ál -
la tok te jét egy más tól el kü lö nít ve kell ke zel ni.
3. A nyers te jet +6 - +8 °C kö zött tá rol va 24
órá ig, 0 - +6 °C kö zött tá rol va 48 órá ig le het
ér té ke sí te ni. A te jet hû tés nél kül a fe jés be -
fe je zé sé tôl szá mí tott 2 órán be lül le het ér té -
ke sí te ni. A nyers tej cso ma go lá sa csak tisz ta,
fer tôt le ní tett cso ma go lás ra al kal mas edény -
zet ben tör tén het. Új ra fel hasz nált edény zet
al kal ma zá sa ese tén, azt hasz ná lat elôtt és
azt kö ve tô en tisz tí ta ni és fer tôt le ní te ni kell,
ivó víz zel el kell öb lí te ni, és tisz ta, szá raz, utó -
szennye zô dés tôl vé dett he lyen kell tá rol ni.
4. A fe jés és a tej ke ze lés esz kö ze it hasz ná lat
után tisz tí ta ni és fer tôt le ní te ni kell, ivó víz zel el
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kell öb lí te ni, és tisz ta, szá raz, utó szennye zô -
dés tôl vé dett he lyen kell tá rol ni.
5. A te je lô ál lat be teg sé ge, lá za, has me né se
ese tén, vagy ha a ki fejt tej rend el len es, a tej
ér té ke sí té se ti los, és az ál lat or vost ha la dék -
ta la nul ér te sí te ni kell. A nyers tej nek olyan ál -
lat ból kell szár maz nia, amely
a) nem mu tat ja a te jen ke resz tül az em ber re

át vi he tô fer tô zô be teg sé gek tü ne te it,
b) jó ál ta lá nos ál la pot ban van, nem mu tat ja

olyan be teg ség tü ne te it, amely a tej szen-
nye zô dé sét ered mé nyez he ti, nem szen ved
vá la dék kép zô dés sel já ró, fer tô zô ivar szer vi
meg be te ge dés ben, has me nés sel és láz zal
já ró bél gyul la dás ban vagy tôgy gyul la dás -
ban,

c) tô gyé nek bô rén nincs olyan sé rü lés, seb
vagy el vál to zás, amely be fo lyá sol ja a tej
fo gyaszt ha tó sá gát.

6. Nyers tej ér té ke sí té se kor do ku men tált mó -
don tá jé koz tat ni kell a vá sár lót, hogy a nyers
tej csak forr alás után fo gyaszt ha tó.
7. A nyers tej ként ér té ke sí tés re ke rü lô, il let ve
fel dol go zás ra ke rü lô tej nek meg kell fe lel nie az
aláb bi, két hó na pos idô szak (ha vi 2 min ta alap -
ján) mér ta ni át la gán ala pu ló kri té ri u mok nak:
a) nyers te hén tej: össz csí ra szám 30 °C-on

ml-ként 100 000 vagy ke ve sebb,
b) más ál lat faj tól szár ma zó nyers tej: össz csí -

ra szám 30 °C-on ml-ként 1 500 000 vagy
ke ve sebb.

A he lyi ter me lôi pi ac olyan pi ac, ahol a kis -
ter me lô a pi ac fek vé se sze rin ti me gyé ben
vagy a pi ac 40 km-es kör ze té ben vagy Bu da -

pes ten fek vô pi ac ese té ben az or szág te rü le -
tén bár hol mû kö dô gaz da sá gá ból szár ma zó
me zô gaz da sá gi, il let ve élel mi sze ri pa ri ter mé -
két ér té ke sít he ti. Te hát a he lyi ter me lôi pi a -
con ki zá ró lag kis ter me lôk ér té ke sít he tik sa ját
ter me lé sû, il let ve elô ál lí tá sú élel mi sze re i ket.
A kis ter me lôi ér té ke sí tés te rü le ti kor lá to zá sa
a pi a ci ér té ke sí tés re is vo nat ko zik. Pél dá ul ál -
la ti ere de tû alap ter mé ket (pl. tej, to jás) és a
kis ter me lô ál tal elô ál lí tott élel mi szert (pl. sajt,
lek vár) csak a ré gi ón be lü li (a gaz da ság he lye
sze rin ti me gyé ben lé vô és bu da pes ti) vagy a
gaz da ság he lyé tôl lég vo nal ban szá mít va az
or szág te rü le tén leg fel jebb 40 km tá vol ság ra
lé vô pi ac ra le het vin ni.

Kis ter me lôi ter mé kek je lö lé se

A kis ter me lô két fé le mó don ér té ke sít he ti a ter -
mé ke it: cso ma go lat la nul vagy cso ma gol tan. 
Az ér té ke sí tés tör tén het köz vet le nül a fo -
gyasz tó szá má ra. Le he tô ség van a kis ter me -
lôi ter mé ke ket köz ve tett mó don, az az a ke -
res ke de lem ben vagy a ven dég lá tás ban is ér -
té ke sí te ni. Eb ben az eset ben a ke res ke dô és
ven dég lá tó már csak a vég sô fo gyasz tó szá -
má ra ér té ke sít he ti a kis ter me lôi ter mé ket. 
Az élel mi sze rek je lö lé si köz te le zett sé gei asze -
rint vál toz nak, hogy a ter mé ket cso ma gol va
vagy cso ma go lat la nul, va la mint köz vet le nül
vagy ke res ke dô/ven dég lá tó se gít sé gé vel ér té -
ke sí ti a kis ter me lô.

Cso ma go lat lan élel mi szer ér té ke sí té se köz -
vet le nül a fo gyasz tó szá má ra:
A gaz da ság he lyén, pi a con, vá sá ron, ren dez -
vé nyen, en ged élye zett ide ig le nes áru sí tó he -
lyen tör té nô ér té ke sí tés ese tén a ki he lye zett
ter mék elôtt a kis ter me lô ne vét, cí mét
vagy a gaz da ság he lyé nek cí mét, va la -
mint a ter mék ne vét kell fel tün tet ni.

Cso ma go lat lan élel mi szer ér té ke sí té se kis ke -
res ke de lem ben vagy a ven dég lá tás ban:
A kis ke res ke del mi vagy ven dég lá tó lé te sít -
mény ré szé re tör té nô ér té ke sí tés ese tén a
kis ke res ke del mi lé te sít mény nek az áru sí tás
he lyén fel kell tün tet ni a kis ter me lô ne vét
és a ter mék ne vét. A ter mék meg ne ve zé -
se elôtt fel kell tün tet ni a „kis ter me lôi”
jel zôt. A kis ter me lô do ku men tált mó don kö -
te les tá jé koz tat ni a ke res ke dôt és a ven dég -
lá tót az élel mi szer fo gyaszt ha tó sá gi vagy a
mi nô ség-meg ôr zé si idô tar ta má ról, va la mint
a szük sé ges tá ro lá si hô mér sék let rôl.

Cso ma golt élel mi szer ér té ke sí té se köz vet le -
nül a fo gyasz tó szá má ra:
Amennyi ben köz vet le nül a fo gyasz tó nak ke rül
ér té ke sí tés re a cso ma golt ter mék a gaz da ság
he lyén, pi a con, vá sá ron, ren dez vé nyen, en -
ged élye zett ide ig le nes áru sí tó he lyen vagy ház -
hozs zál lí tás sal, ak kor az élel mi szer re vo nat ko -
zó je lö lé si kö te le zett sé gei a kö vet ke zôk:
a kis ter me lô ne ve, cí me vagy gaz da sá gá nak

cí me, a ter mék ne ve, fo gyaszt ha tó sá gi vagy

mi nô ség-meg ôr zé si idô, fo gyaszt ha tó sá gi idô -

tar tam mal ren del ke zô élel mi sze rek ese té ben a

tá ro lá si hô mér sék let, ter mék tö me ge (ki vé ve,

ha a cso ma golt ter mé ket, pl. cso ma golt saj tot

a kis ter me lô a fo gyasz tó je len lé té ben mé ri le)

Cso ma golt élel mi szer ér té ke sí té se kis ke res -
ke de lem ben vagy a ven dég lá tás ban:
Amennyi ben kis ke res ke del mi vagy ven dég lá tó

lé te sít mény nek tör té nik a cso ma golt ter mék
ér té ke sí té se, az élel mi sze rek je lö lé sé rôl kü lön

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.
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ren de let ben meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz -
ni, to váb bá fel kell tün tet ni a „kis ter me lôi” jel -
zôt. Eb ben az eset ben te hát al kal maz ni kell a
fo gyasz tók élel mi sze rek kel kap cso la tos tá jé -
koz ta tá sá ról szó ló 1169/2011/EU eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de le tet, va la mint a
ter mék pá lyá ra jel lem zô ver ti ká lis és nem ze ti
sza bá lyo zá so kat is (pl.: Ma gyar Élel mi szer -
könyv stb.).

A fo gyasz tók élel mi sze rek kel kap cso la tos tá -
jé koz ta tá sá ról szó ló 1169/2011/EU par la -
men ti és ta ná csi ren de let (to váb bi ak ban:
Ren de let) meg ha tá roz za az élel mi sze rek kel
kap cso la tos, je lö lés re vo nat ko zó ál ta lá nos
alap el ve ket, kö ve tel mé nye ket és kö te le zett -
sé ge ket. A ren de let az élel mi szer lánc ban te -
vé keny ke dô, va la mennyi élel mi szer-vál lal ko -
zó ra vo nat ko zik, aki nek te vé keny sé gi kö re
kap cso lat ban van a fo gyasz tók élel mi sze rek -
kel kap cso la tos tá jé koz ta tá sá val. A vég sô fo -
gyasz tó szá má ra szánt összes élel mi szer re al -
kal maz ni kell, be le ért ve a köz ét kez te tés ben
és a ven dég lá tás ban kí nált, a köz ét kez te tés -
nek és ven dég lá tás nak, va la mint a to vább
fel dol go zás ra szánt élel mi sze re ket is. 
Az elô re cso ma golt ter mé kek ese té ben a
ren de let ben és az egyéb ter mék-spe ci fi -
kus jog sza bá lyok ban elô ír ta kat kell fel -
tün tet ni. 
Ki vé telt ké pez nek az al ler gi át vagy in to -
le ran ci át oko zó anya gok kal kap cso la tos
in for má ci ók, ame lyek rôl a nem elô re cso -
ma golt élel mi szer ese té ben is kö te le zô en
tá jé koz tat ni kell a fo gyasz tót szó ban
vagy írás ban!
A Ren de let 9. cik ke lye ír ja elô, hogy me lyek
azok a kö te le zô ada tok, ame lyek az elô re cso -
ma golt élel mi sze rek ese té ben a kö vet ke zô ket
kell fel tün tet ni. Az élel mi szer ne ve; össze te vôk
fel so ro lá sa; al ler gi át vagy in to le ran ci át oko zó
anya gok (II. mel lék let sze rint). To váb bá: az
össze te vôk vagy össze te vô cso por tok mennyi -
sé ge; net tó mennyi ség; mi nô ség meg ôr zé si
vagy fo gyaszt ha tó sá gi idô (nap/hó nap/év sor -
rend ben). A kü lön le ges tá ro lá si és/vagy fel -
hasz ná lá si fel té te lek; fe le lôs élel mi szer-vál lal -
ko zás ne ve vagy cég ne ve és cí me; a szár ma -
zá si or szág vagy ere det he lye; fel hasz ná lá si
út mu ta tó; az 1,2 tér fo gat szá za lék nál na gyobb
al ko hol tar tal mú ita lok ese té ben az al ko hol tar -
ta lom tér fo gat szá za lék ban; a táp ér ték je lö lé se
(2016.de cem ber 13-tól kö te le zô). A táp ér -
ték-je lö lés alól a kis ter me lô ter mé kek fel -
men tést kap nak. Ön kén tes ala pon az ter mé -
sze te sen fel tün tet he tô.

A kö te le zô ada to kat a cso ma go lá son vagy az
ah hoz rög zí tett cím kén va ló fel tün te té se kor
jól ol vas ha tó an és olyan be tû mé ret ben kell
a cso ma go lás ra vagy a cím ké re nyom tat ni,

hogy az x- ma gas ság leg alább 1,2 mm le -
gyen (Ren de let, IV. mel lék let, x – ma gas ság
meg ha tá ro zá sa). 
Ha a je löl he tô fe lü let nagy sá ga ki sebb, mint
80 cm2, ak kor ki sebb be tû mé ret tel és
ke ve sebb kö te le zô ele met kell fel tün tet ni.
A ter mék ne vé nek, az al ler gén össze te -
vôk nek, a net tó mennyi ség nek és a fo -
gyaszt ha tó sá gi/mi nô ség meg ôr zé si idô nek
min den eset ben sze re pel nie kell a ter mé -
kek je lö lé sén.
A tej re és tej ter mé kek re vo nat ko zó an nincs
olyan ver ti ká lis sza bály, amely kö te le zô en
elô ír ná a szár ma zá si hely fel tün te té sét. 

Im port ter mé kek for gal ma zá sa ese tén
azon ban kö te le zô fel tün tet ni a szár ma zá si or -
szá got vagy az ere det he lyét ab ban az eset -
ben, ha an nak hi á nya fél re ve ze tô az adott
ter mé ken. To váb bá ak kor is je löl ni kell a szár -
ma zást, ha az élel mi szer szár ma zá si or szá gát
fel tün tet ték, de az nem egye zik meg az el sôd -
le ges össze te vô szár ma zá si or szá gá val ere de -
té nek he lyé vel. Eb ben az eset ben az el sôd le -
ges össze te vô szár ma zá si or szá gát is meg
kell ad ni, vagy az élel mi szer szár ma zá si or -
szá gá tól el té rô ként kell fel tün tet ni (a vég re -
haj tá si sza bá lyok ki dol go zá sa fo lya mat ban
van, ezért a szár ma zá si or szág vagy az ere det
he lyé nek je lö lé se a több össze te vôt tar tal ma -
zó élel mi sze rek ese té ben je len leg még nem
al kal ma zan dó).

Tej és tej ter mé kek je lö lé se

Uni ós je lö lé si kö te le zett sé gek:
A me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok kö zös szer ve -
zé sé nek lét re ho zá sá ról szó ló 1308/2013/EU
par la ment és ta nács ren de le te sza bá lyoz za,
hogy „tej” meg ne ve zés sel mi lyen ter mé kek
ke rül het nek for gal ma zás ra.
Az EU-ban „tej” ki zá ró lag az egy vagy több fe -
jés bôl nyert ren des tôgy vá la dé kot je len ti, egy
vagy több te hén fe jé sé vel nyert ter mék. Az ál -
lat faj ne vét ki zá ró lag ak kor kell fel tün tet ni, ha
a tej nem szar vas mar há tól szár ma zik.
A „tej” mel lett egyéb vé dett meg ne ve zé sek is
sze re pel nek az uni ós ren de let ben, pl. vaj, tej -
szín, sajt, ke fir, jog hurt stb., ame lyek csak ab -
ban az eset ben hasz nál ha tók, ha egyik tej-al -
ko tó részt sem he lyet te sí tik más össze te vô vel.

Ha zai jog sza bá lyok sze rin ti je lö lé si kö te le zett -
sé gek:
A Ma gyar Élel mi szer könyv a pi a ci igé nye ket
és szo ká so kat kö vet ve a Ma gyar or szá gon for -
ga lom ba ho zott ter mé kek kel kap cso lat ban
ha tá roz meg kö ve tel mé nye ket és meg ne ve -
zé se ket. A tej és tej ter mé ke ket a Ma gyar
Élel mi szer könyv 1-3/51-1 szá mú elô írá sa
sza bá lyoz za.

Az élel mi sze rek kel kap cso la tos tá jé koz ta tás -
ról szó ló 36/2014. (XII. 17.) FM ren de let (to -
váb bi ak ban: FM ren de let) tar tal maz za töb bek
kö zött a nem elô re cso ma golt élel mi sze rek kel
kap cso la tos kö te le zô tá jé koz ta tás sza bá lya it. 
Vég sô fo gyasz tó nak tör té nô ér té ke sí tés ese -
tén az el adás he lyén jól lát ha tó mó don fel
kell tün tet ni: 
• az élel mi szer ne vét, 
• „Éde sí tô szer rel (éde sí tô sze rek kel)” vagy

„Cu kor ral (cuk rok kal) és éde sí tô szer rel
(éde sí tô sze rek kel)” az élel mi szer ne vé hez
kap cso ló dó an; 

• az azo-szí ne zé kek cso port já ba tar to zó szí -
ne zé kek [Na rancs sár ga S (E 110), Ki no lin-
sár ga (E 104), Azo ru bin (E 122), Al lu ra-vö -
rös (E 129), Tart ra zin (E 102), Ne u kok cin
(E 124)] hasz ná la ta ese tén a kö vet ke zô
fe li ra tot is fel kell tün tet ni: „...szí ne zék(ek)
meg ne ve zé se vagy E szá ma…: a gyer me -
kek te vé keny sé gé re és fi gyel mé re ká ros
ha tást gya ko rol hat.”

• A fo gyasz tó ké ré sé re tá jé koz ta tást kell ad -
ni – a táp ér ték-je lö lés ki vé te lé vel – min den
kö te le zô in for má ci ó ról.

Ha az elô re cso ma golt élel mi szer ki zá ró lag vál -
lal ko zá sok kö zöt ti ér té ke sí té sé re ke rül sor, és
azt nem elô re cso ma gol tan ér té ke sí tik a fo -
gyasz tó nak, ak kor azo kat az in for má ci ó kat
kell meg kül de ni (nem kö te le zô a cso ma -
go lá son len nie) a fel hasz ná ló nak, ame lye -
ket egy nem elô re cso ma golt élel mi szer
ese té ben kell fel tün tet ni az el adás he lyén,
il let ve azo kat, ame lyek rôl a vég sô fo -
gyasz tó kér dez het az el adás he lyén.

Hasz nos ol da lak:
Élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lôs 
Ál lam tit kár ság
http://elel mi szer lanc.kor many.hu/
Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi 
Hi va tal (Élel mi szer jog sza bály gyûj te mény)
http://por tal.ne bih.gov.hu/-/elel mi szer-
jog sza ba lyok-jegy ze ke
He lyi ter mék ké zi könyv
http://www.nak.hu/ki ad va nyok/ki ad va nyok

Szer zôk:
2 KU TI BE AT RIX, 

FM Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály

2 SZE GEDY NÉ FRICZ ÁG NES, 
FM Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály

2 DR. DÓCZY KA TA LIN, 
Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal

Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi Igaz ga tó ság

Élel mi szer-for gal ma zás Fel ügye le ti Osz tály

2 NÉ METH JÁ NOS NÉ, 
Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal

Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi Igaz ga tó ság

Élel mi szer-for gal ma zás Fel ügye le ti Osz tály
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AZ ALA PÍT VÁNY CÉL JA 

Az ala pít vány tár sa dal mi cél ja az egész sé ges táp lál ko zás ér de ké -
ben a ha zai tej ter mé kek nép sze rû sí té se. Az Ala pít vány a ha zai
tej ág azat ban in for má ci ós, kom mu ni ká ci ós, ok ta tá si és jog vé dô
te vé keny sé get tá mo gat. Az Ala pít vány cél já nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a Ma gyar Sajt lo vag rend del, a kéz mû ves sajt ké szí tôk -
kel, az is ko lai edu ká ci ós prog ram mal és egyéb kö zös sé gi mar ke -
ting te vé keny sé gek kel kap cso la to san fel ada to kat lát el. 

MA GYAR SAJT LO VAG REND

A 2003-ban a Tej Ter mék ta nács ál tal  lét re ho zott Ma gyar Sajt -
lo vag rend fel ada ta el sô sor ban a ha zai sajt gyár tás rang já nak
eme lé se és a fo gyasz tás nép sze rû sí té se. Az Ala pít vány a Ma -
gyar Sajt lo vag rend del kap cso la tos tö rek vé se, hogy az va ló di
irá nyí tás sal, ha té ko nyab ban és meg fe le lô en mû köd jön. El ha tá -
ro zás, hogy a ren dez vé nyek ahol a Ma gyar Sajt lo vag rend meg -
je le nik elô re ter vez he tô ek le gye nek; a Sajt lo va gok min dig ma -
gas szám ban je len je nek meg. 

Az Ala pít vány a Lo vag rend 'gaz dá ja', te vé keny sé gét/mû kö dé -
sét sza bály zat ba fog lal ja, tag sá gi kö rét fo lya ma to san fe lül vizs -
gál ja. Ala pít vány te vé keny sé ge ered mé nye kép pen a Ma gyar
Sajt lo vag rend ope ra tí vabb kap cso lat ba ke rül a Kor mány zat tal
és a szak mai szer ve ze tek kel. 

A ha zai sajt gyár tás rang já nak eme lé se és a fo gyasz tás nép -
sze rû sí té se fon tos ág aza ti tár sa dal mi cél. Az egész sé ges
táp lál ko zás ér de ké ben az Ala pít vány a Ma gyar Sajt lo vag -
ren den ke resz tül tá mo gat ja a ha zai sajt ter mé kek elô ál lí tá -
sá nak és fo gyasz tá sá nak nép sze rû sí té sét.

KÉZ MÛ VES SAJT KÉ SZÍ TÔK 
TE VÉ KENY SÉ GÉ NEK SE GÍ TÉ SE

Az Ala pít vány tá mo gat ja a mi nô sé gi (kéz mû ves) saj to kat
ké szí tô vál lal ko zók össze fo gá sát. 

A sajt- és tej ter mé kek ké szí té sé vel ha gyo má nyos mó don
fog lal ko zó gaz dák és vál lal ko zók or szá gos szin tû össze-
fo gá sa és együtt mû kö dé sé nek meg szer ve zé se fon tos cél -
ki tû zés.

Az együtt mû kö dés ér de ké ben az egy sé ges fel lé pés és az
egy sé ges kom mu ni ká ció meg te rem té se és elô se gí té se a cél. 

TEJSZÍV ALAPÍTVÁNY
IS KO LAI EDU KÁ CI ÓS PROG RAM

Az Ala pít vány ki emelt cél já nak te kin ti a gyer me kek, fi a ta lok, a
„jö vô nem ze dék” tej fo gyasz tó vá ne ve lé sé nek tá mo ga tá sát. 

A Tej Ter mék ta nács ál tal már kö zel egy év ti ze de meg kez dett
is ko lai tej fo gyasz tást ösz tön zô edu ká ci ós kam pá nyá nak tá mo -
ga tá sát foly tat ja, így az is ko la tej prog ram ha té kony sá gát nö -
ve li az Ala pít vány. 

Több éves ta pasz ta lat iga zol ja az is ko lai edu ká ci ós prog ram
szük sé ges sé gét, mely je len tôs se gít sé get nyújt a fi a ta lok nak az
egész ség tu da tos táp lál ko zás ki a la kí tá sá ban; se gí ti a pe da gó-
gu sok ne ve lé si te vé keny sé gét. 

Az Eu ró pai Unió Is ko la tej Prog ram tej ter mé kek fo gyasz tá sá ra
és ki e gyen sú lyo zott ét rend ki ala kí tá sá ra ösz tön zi a gye re ke ket.
Ezen kí vül az élet re szó ló he lyes ét ke zé si és táp lál ko zá si szo ká -
sok ki a la kí tá sá val ok ta tó sze re pet is be tölt. Az Eu ró pai Unió az
Eu ró pai Is ko la tej Prog ra mon ke resz tül tá mo ga tást biz to sít az is -
ko lák és egyéb ok ta tá si lé te sít mé nyek szá má ra, hogy te jet és
tej ter mé ke ket biz to sít has sa nak a di ák ja ik szá má ra. 

KÖ ZÖS SÉ GI MAR KE TING TE VÉ KENY SÉG

A kö zös sé gi ag rár mar ke ting te vé keny ség
olyan mar ke ting te vé keny ség, amely túl -
lép a vál la la ti mar ke ting mun kán és azt
egy adott ág azat, ter me lôi cso port vagy
ré gió szá má ra, azok ér de ké ben, an nak
érin tett je i vel együtt mû köd ve vég zik.

A kö zös sé gi mar ke ting te vé keny ség
eb ben az eset ben a tej és tej ter mé kek
pi ac bô ví té sé nek se gí té sét, a ter mé kek
pi ac bô ví té se cél já ból vég zett te vé keny -
sé get, az ál la mi tá mo ga tá sok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sá nak
erô sí té sét, mint in di rekt tá mo ga tá si for mát je lent. 

Tej és tej ter mék ág azat sze rep lôi szá má ra az Ala pít vány a kö -
vet ke zô te rü le te ken nyújt se gít sé get: a kor sze rû ke res ke del mi
mód sze rek ter jesz té se, a mar ke ting szem lé let erô sí té se, az or -
szág tej és tej ter mék kí ná la tá nak for má lá sa, a ter me lôk, ki -
emel ten a kis és köz epes vál lal ko zá sok, va la mint a fel dol go zók
és a for gal ma zók pi a ci mun ká já nak se gí té se, tá mo ga tás a ver -
seny ké pes sé gük nö ve lé sé hez.
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– Ho gyan és mi kor ke rült a fô vá ros -
ból fa lu ra? Mi ként jött a kecs kék kel
va ló fog lal ko zás öt le te?
– A vég zett sé gem sze rint al sós ta ní tó,
fej lesz tô pe da gó gus és ka to li kus hi tok ta -
tó va gyok. 1997 feb ru ár já ban köl töz tünk
le csa lá dos tul Gyú ró ra. En nek elôz mé nye
az, hogy el sô ál lam vizs gám után a Bükk
hegy ség egy el du gott kis fa lu já ba men -
tünk nya ral ni. Itt ke zem be ke rült egy új -
ság, amely ben va la ki a vi dék re köl tö zés
él mé nyét me sél te el. A cikk el gon dol kod -
ta tott. Mi re vé get ért a nya ra lás, meg-
gyôz tem a fér je met, hogy a vi dék re köl -
tö zés az egyet len ér tel mes, jár ha tó út
szá munk ra.

Az el ha tá ro zást tet tek kö vet ték, köl töz -
tünk. Ak kor még kis csa lád vol tunk a há -
rom fi ú val, ké sôbb pe dig fô ál lá sú anya
let tem az öt gye rek kel. Egy iz gal mas és
új élet kez de te volt ez szá munk ra. Az ele -
jén a kert nagy sá gá val kel lett meg bir kóz -
nunk, évek tel tek be le, mi re tel je sen bir -
tok ba tud tuk ven ni. Az ered mény ma gá -
ért be szélt. Te le lett a kam ra be fôt tek kel,
lek vá rok kal, a pin ce zöld sé gek kel, amit
na gyon él vez tünk.

A GYÚRÓI KECSKEPORTA

– Mi lyen ál lat fa jok né pe sí tik be az
ud vart? Az ál lat tar tás mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött tör té nik? Az ál la tok
ta kar má nyát sa ját ma guk ter mesz tik,
vagy vá sá rol ják?
– Köl tö zé sünk után pár év el tel té vel vet tük
az el sô ha szon ál la ta in kat, a ka csá kat.
Majd nem sok ra rá pár elô ne velt csir két.
Az tán a zon go rát si ke rült két bir ká ra cse -
rél ni, ôk vol tak az el sô négy lá bú ak. In nen
már nem volt me gál lás, egy re több faj ta,
és egy re na gyobb lét szá mú lett az ál lat se -
reg let. Pil la nat nyi lag tyú kok, puly kák, kecs-
kék és te hén van az ud var ban. Rend sze -
rint van nak nyu la ink is. Szok tak len ni li bá -
ink is, ta vasszal megp ró bá lunk be sze rez ni
pá rat is mét. Re mek ház ôr zôk, és na gyon
vic ces ál la tok.

A kecs ke ele in te csak azért ke rült szó -
ba, mert te jet ad, de nem olyan „mar ha -
nagy”, mint a mar ha. Ak kor még tar tot -
tam a mar hák tól, na gyok és erô sek vol tak
a sze mem ben, így jött a kecs ke. El ôször
egy, az tán há rom, öt, sok... Volt, ami kor
negy ven kecs ke sza lad gált az ud var ban.
Na gyon sze re tem a kecs ké i met. Majd nem
ba rá tok. Majd nem, mert az em ber lett
Gaz dá nak te remt ve, és ôk a ja vunk ra.
Nem tu dok tu laj do nom ként te kin te ni rá -

juk mint egy tárgy ra. Szol gál nak min ket,
de ön ként és sze re tet bôl, mert ér zik, hogy
sze ret jük ôket. Né ha per sze van ne ve lô -
pál ca, mert nem le het le ül ni ve lük egy ká -
vé mel lé, hogy meg be szél jük a fenn ál ló
prob lé má kat – de hát ôk ma guk is a sa ját
„nyel vü kön”, sa ját mód sze re ik kel in té zik
el a konf lik tu so kat, ak kor az tán csat tog -
nak a szar vak ren de sen. Na gyon okos
ál la tok, ugya núgy, mint egy ku tya. Van
olyan kecs kém, aki vá la szol is, ha a ne vét
hall ja – a Ke ce. Mind egyik egy egyé ni ség.
Meg van nak a trükk je ik, fur fang ja ik, ahogy
pró bál nak túl jár ni az esze men. 

Ná lunk az ál la tok – a nyu szik ki vé te lé vel
– ki fu tó ban, ka rám ban, kert ben van nak.
Van, ame lyik tel jes sza bad sá got él vez,
van, ame lyik rész le ge set. Saj nos föld je ink
nin cse nek, így a ta kar mány tel jes egé szét
vá sá rol ni kell. Igyek szünk bar ter ben meg -
ál la pod ni – sze ren csé re cse re ké pes sajt -
ja ink van nak. Az ál la to kat ter mé sze tes, jó
mi nô sé gû ta kar mánnyal lát juk el, ki e gé -
szít jük azt ás vá nyi anyag tar tal mú ta kar -
mány-ki e gé szí tô vel és nya ló só val.

– A sajt ké szí tést hol ta nul ta? Mi lyen
saj to kat és egyéb ter mé ke ket ké szít?  
– Gyû rû fûn a kecs ke far mon ko ráb ban
min den év ben ren dez tek egy nyílt na pot,
aho va el le he tett men ni, be jár ni a bir to -
kot, kér de zôs köd ni. Tar tot tak egy kis in -
te rak tív be mu ta tót, ahol le he tett saj tot
ké szí te ni. Ez lé nye gé ben csak a fû sze re -
zést és a for má ba ra kást je len tet te. Min -
dent el ma gya ráz tak, meg mu tat tak, hogy
mi kor nem jó még az al va dék, mi kor jó
már, ho gyan kell fel vág ni, sa vót le szed ni,
for má ba ten ni stb. Ne kem ak kor már
vol tak kecs ké im, így ne ki lát tam saj tot
ké szí te ni. A be mu ta tón ta nul tak és egy
há zi sajt ké szí tés rôl szó ló könyv ta nul má -
nyo zá sa után, re me gô kéz zel ké szí tet tem
az el sô saj to mat, és si ke rült!

Fan tasz ti kus ér zés volt a ke zem közt
tar ta ni az al va dé kot, egy új anya got,
amely nek én ad tam for mát és ér tel met.
Most már meg tu dom kü lön böz tet ni ta -
pin tás sal a kecs ke tej al va dé kát a te hén -
te jé tôl. Ma is le nyû göz ve ál lok a fo lya ma -
tok fö lött, döb be net szá mom ra a ter mé -
szet gaz dag sá ga, és ahogy az em ber
min dezt fel hasz nál ja a ma ga ja vá ra! 

Mi vel egész éle tem ben ta nul tam, most
is szí ve sen ke res gé lek, kí sér le tez ge tek
eb ben a té má ban is, hi szen na gyon sok
fel fe dez ni va ló akad még szá mom ra.

Noémi alkot

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 évek-
kel a háta mögött mára megtalálta „álmai 
munkáját a kecsketartásban és a sajtkészí-
tésben” – írja önvallomásként blogjában.
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Sok fé le saj tot, tej ter mé ket ké szí tünk.
Fél ke mény, ér lelt saj to kat, friss saj to kat,
na gyon sok fé le moz za rel lát – tölt ve, íze -
sít ve, füs töl ve. Desszer te ket, tú rót, kö rö -
zöt tet, jog hur tot. Majd nem min den tel jes
tej bôl ké szül, csak bi zo nyos saj tok hoz fö -
löz zük le a te jet.

– Ho gyan tör té nik a ter mé kek ér té ke -
sí té se? A saj tok kö zül mit sze ret nek
leg in kább a vá sár lók?
– Az ér té ke sí tés leg na gyobb ré sze ter me lôi
pi a co kon zaj lik. Bu da pes ten a Kom já di
uszo dá nál lé vô pi a con va gyunk je len, a kör -
nyék ben a szom szé dos te le pü lé se ken, Mar -
ton vá sá ron és Tor da son is ér té ke sí tünk.

Egy re több ét te rem van, amely ma gyar
ter me lôi kéz mû ves saj to kat hasz nál. Bu -
da pes ten a Vá ci ut cá ban egy olasz ét te -
rem tô lünk vá sá rol, a Her cegp rí más ut -
cá ban egy ho tel be szál lí tunk. Vi dé ken is,
pél dá ul Tel ki ben egy ét te rem tô lünk vi szi
a saj tot a kony há juk ra. 

Sze ret nénk a ház nál ér té ke sí tést is
meg erô sí te ni. 

A vá sár lók ked venc sajt jai a kré mes
moz za rel lák mel lett az „Ége tett” (Bur ned
che e se) és a „Vö rös bor ral ita tott” (Vi ne
in fu sed che e se) sajt. Az ége tett sajt ér -
de kes mó don ke rült a vá lasz té kunk ba.
Ame ri ká ból, Port land bôl ér ke zett hoz zám
egy hölgy ta valy ilyen tájt, ér de kel ték a
ma gyar saj tok, sajt ké szí tôk. Ô hoz ta ne -
kem ezt a re cep tet. Ami kor meg pró bál -
tuk el ké szí te ni, nem volt hoz zá meg fe le -
lô al kal ma tos ság, hogy me gé ges sük, így
fél be is ma radt a kí sér let. Pár hó nap
múl va az tán si ke rült. Rend kí vül ér de kes
íz vi lág ala kult ki az ége tés és érés után.
Nagy ked ven cünk ez a sajt.

A vö rös bor ral ita tott saj tot egy an gol
nyel vû sajt ké szí tô ol dal ról ad ap tál tam,
ott sör rel ké szí tet ték. Én nem sze re tem a
sört, úgy gon dol tam, hogy a jó ma gyar
sajt biz tos sze re ti a jó ma gyar vö rös bort.
Ki pró bál tam sör he lyett bor ral, és na -
gyon jól si ke rült. Egy ide ig még kí sér le -
tez get tem, hogy meg ta lál jam a meg fe le -
lô vö rös bort, az tán az is meg lett. Most
már kész re cep tem van hoz zá.

–  A csa lá di gaz da ság ban há nyan dol -
goz nak? Van-e al kal ma zott? 
– So ká ig együtt dol goz tunk a fér jem mel,
ô az ál la to kat fel ügyel te, én a saj tot.
Nagy sze rû tud len ni, ahol ez mû kö dik –
saj nos ná lunk vé gül nem mû kö dött jól,
így el ha tá roz tuk, hogy ô el megy dol goz ni
más mun ka hely re, én pe dig ma ra dok a
gaz da ság ban. In kább há za sok le gyünk,
mint vál lal ko zók. Ez per sze nem je len ti
azt, hogy ô nem se gít be. A ta kar mány
be szer zé sét pél dá ul ô vég zi, il let ve az al -
mo zást, a ke rí tés- vagy te tô ja ví tá so kat.
Egy szó val a fér fi mun kát.

Na gyon nagy se gít sé get je len te nek a lá -
nya ink. Pan na 16, Dia 15 éves. Sok év óta
se gí te nek be az ál la tok gon do zá sá ba,
mind ket ten tö ké le te sen tud nak fej ni, al -
kal man ként akár 15-20 kecs két is ké zi fe -
jés sel meg fej nek, etet nek, itat nak. A sajt -
ké szí tés egyel ôre nem vonz za ôket. Nem is
erôl te tem, ôk dönt sék el, hogy mi ben sze -
ret nek részt ven ni. So kat se gí te nek a ház -
tar tás ban is, iga zán ér té kes, fel nôt te ket is
túl szár nya ló mun ka tem pó juk ra büsz kék
va gyunk! Saj nos a fi ú kat egyel ôre nem ke -
rí tet te ha tal má ba a gaz dál ko dás, igaz egyi -
kük bi o ló gus lett, de nem eb ben a tárgy -
kör ben vég zi ku ta tá sa it. 

Van egy fi a ta lasszony al kal ma zot tam,
ô itt la kik a fa lu ban, nem rég jött vissza
gyes rôl, és rész mun ka i dô ben se gít ne -
kem. Mind ket ten jól já runk ez zel. Ne ki
nagy könnyebb ség, hogy itt, hely ben dol -
goz hat. Ne kem is nagy elôny, hogy lé leg -
zet hez tu dok jut ni, sok mun kát le vesz a
vál lam ról, szá mít ha tok rá, nagy kö rül te -
kin tés sel, ügye sen dol go zik. Örü lök ne ki,
hogy si ke rült meg bíz ha tó, tisz tes sé ges
mun ka erôt ta lál ni – ná lunk ez kü lö nö sen
fon tos szem pont –, hi szen a mun ka vég -
zés a sa ját há zunk ban zaj lik.

– Mely szak mai szer ve zet hez van kap -
cso la tuk? Gaz dál ko dá suk hoz mi lyen
szer ve ze tek tôl kap nak se gít sé get?
– A leg na gyobb se gít sé get az el múlt év -
ben a Völgy vi dék Kö zös ség tôl, il let ve a
KKA SE szer ve ze té tôl kap tuk. Több olyan
kez de mé nye zé sük is volt, amely hez csat -
la koz ni tud tunk. Ta valy ilyen kor szer vez -
tek a kör nyék be li saj to sok nak egy mar -
ke ting tan fo lya mot, ahol Doms chitz Má -
tyás tar tott ér de kes és na gyon ta nul sá -
gos elô adá so kat. Az én vég zett sé ge im a
pe da gó gus pá lyá hoz kö tôd nek, ta nul má -
nya im ból sok min dent tu dok hasz no sí ta -
ni, de mar ke tin get ott nem ta ní tot tak.
Ezért na gyon örül tem a tan fo lyam nak, az
ott szer zett is me re te ket hasz no sí ta ni tu -
dom a gya kor lat ban. 

–  Elé ge dett az el ért tel je sít ménnyel,
mit csi nál na más ként? Mi lyen fej lesz -
té si el kép ze lé sük van a jö vôt il le tô en?
– Na gyon büsz ke va gyok ar ra, amit csa -
lá di vál lal ko zá sunk ban el ér tünk. Az idô is
a mi al kal ma zot tunk, mert ne künk dol go -
zik, és fi ze tést sem kér.

Van egy-két do log, amit a mai eszem -
mel, ta pasz ta la tom mal más kép pen csi -
nál nék. Va ló szí nû leg le rö vi dí te ném a
gaz dál ko dó vá vá lás ide jét, nem nyúj ta -
nám el annyi ra a fel fu tá si idôt, mer nék
nagy ban gon dol kod ni. 

Az új év ben, 2017-ben a he lyi ér té ke -
sí tést sze ret ném erô sí te ni. Két éve nyer -
tünk egy tu risz ti kai pá lyá za ton, amely nek
ré vén be mu ta tó gaz da ság let tünk. Ezt
nagy öröm mel tesszük, mert sok lá to ga -
tónk ér ke zik, te le tu dás vággyal, ér dek lô -
dés sel. Lé nye gé ben bár mi lyen kor osz tály
szá má ra tu dunk prog ra mot biz to sí ta ni.
Volt nyug dí jas cso por tunk lá to gat ni
Nagy kô rös rôl, ovis cso port Érd rôl, is ko lá -
sok Szi get csép rôl. A csa lá di na punk ra
Sze ged mel lôl is ér kez tek, de jöt tek so -
kan Bu da pest rôl is.

Nagy ered mény nek tar tom azt is, hogy
meg ke re sett Mar ton vá sár ról az ér tel mi
fo gya té kos gye re kek kel fog lal ko zó szak -
is ko la – ko ráb ban én is ta ní tot tam ott
egy évet –, és meg kér dez ték, hogy nem
vál lal nám-e a mun ka he lyi gya kor lat hely -
szí nét, hogy a na gyobb gye re kek meg ta -
nul has sák az ál la tok kö rü li mun kát. Na -
gyon szí ve sen ve szem, és büsz ke va gyok
ar ra, hogy se gít he tek a gye re kek nek, és
hoz zá tu dok já rul ni a ma gas szín vo na lú
pe da gó gi ai mun ká hoz, amely az in té zet -
ben fo lyik. 

– Mit üzen gaz da tár sa i nak az új év
kap csán?
– Min den ki nek, aki gaz dál ko dik az or szág -
ban, na gyon vi dám, öröm ben és bé kes -
ség ben gaz dag, ál dott új évet kí vá nok!

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Égetett sajt

Termék kínálat
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Di nard, Fran cia or szág, 2016. no vem ber 3.
– A HYPRED, amely az élel mi sze ri par ban és me zô -
gaz da ság ban hasz nált bi o ló gi ai biz ton sá gi, fer tôt -
le ní té si és hi gi é ni ai meg ol dá sok te rü le tén Eu ró pa
egyik ve ze tô je, a mai na pon be je len ti, hogy az
Ar di an füg get len ma gán be fek te tôi vál la lat be fe jez -
te, az ed dig a Ro ul li er cso port tu laj do ná ban ál ló
cég ak vi zí ci ó ját. 

Az 1985-ben ala pí tott HYPRED-nek má ra több, mint
400 mun ka vál la ló ja van a vi lág 40-nél több or szág -
ban, for gal ma pe dig 2015-ben meg ha lad ta a 100
mil lió eu rót.

Az ak vi zí ció il lesz ke dik a tár sas ág fej lesz té si stra té gi -
á já nak szer ke ze té be, amely fel gyor sí ta ni szán dé ko -
zik an nak nö ve ke dé sét a nem zet kö zi pi a co kon.
A HYPRED nö vel ni fog ja be ru há zá sa it a ku ta tá si-fej -
lesz tés, a bi o ló gi ai biz ton ság (tisz tí tó- és fer tôt le ní tô -
sze rek) és az élel mi szer ter me lô ál la tok nak szánt ta -
kar mány-ki e gé szí tôk te rü le tén az zal a cél lal, hogy
ezen a pi a cok egyik nem zet kö zi ve ze tô vé vál jon. 

A HYPRED stra té gi á ja ma gá ban fog lal ja már meg le -
vô gyár tá si he lye i nek, il let ve je len le gi mû kö dé si te rü -
le te i nek föld raj zi és új üz let ágak kal tör té nô fej lesz té -
sét is. Az el sô pro jekt a di nar di In no vá ci ós Köz pont
2017-es fe lú jí tá sa lesz, amely egy ku ta tó la bo ra tó -
ri u mot és egy teszt köz pon tot fog lal ma gá ba.

Sé bas ti en Bos sard, a HYPRED el nö ke el mond ta: „Az
el múlt 30 év so rán a Hypred Eu ró pa egyik ve ze tô
vál la la tá vá vált, és az Ar di an sza kér tel me, se gít sé ge
és kap cso lat rend sze re pe dig biz to sí ték a to váb bi fej -
lô dés re. Rész vé nye si struk tú ránk le he tô vé te szi a ve -
ze tô ség szá má ra, hogy vál lal ja a vál la la tunk mû kö -
dé sé vel já ró koc ká za tot, ezál tal min dannyi unk szá -
má ra le he tô vé tet te, hogy ré sze sei le gyünk a tár sa-

Változás a HYPRED 
tulajdonosi szerkezetében

s ág si ke ré nek. Az Ar di an nak rend kí vül am bi ci ó zus
fej lesz té si ter vei van nak a HYPRED-del kap cso lat ban
és tá mo gat ni fog ja a vál la lat nem zet kö zi je len lé té nek
és in no vá ci ós po ten ci ál já nak fej lesz té sét, mi köz ben
ko moly je len tô sé get tu laj do nít a hu mán tô ké nek.
Ez az együtt mû kö dés olyan je len tôs fej lesz té si pro -
jek tek hez ered mé nyez majd, me lyek ben a HYPRED
és az Ar di an együtt mû köd het, meg oszt hat ja ér té ke it
és sza kér tel mét.”

A HYPRED

Az 1985-ben ala pí tott HYPRED szé les kö rû sza kér te -
lem mel ren del ke zik az élel mi sze ri pa ri és me zô gaz da -
sá gi bi o ló gi ai biz ton ság, fer tôt le ní té si és hi gi é ni ai
meg ol dá sok fej lesz té sé ben, gyár tá sá ban és for gal -
ma zá sá ban. 

A HYPRED nap ja ink ban a vi lág több, mint 40 or szá -
gá ban van je len, és mun ka vál la ló i nak szá ma meg -
ha lad ja a négy szá zat. A HYPRED ki vá ló ipa ri hát te re
le he tô vé te szi tá mo ga tást biz to sít son üz let fe le i nek
vi lág szer te. Sa ját és part ne re i nek gyár tó he lyei
Fran cia or szág ban, Spa nyo lor szág ban, Olasz or szág -
ban, Né met or szág ban, Len gyel or szág ban, Ar gen-
tí ná ban, Bra zí li á ban, Ko lum bi á ban, Pe ru ban, Tö rök -
or szág ban, az USA-ban és Dél-Af ri ká ban mû köd nek.
2015-ben a HYPRED 100 mil lió eu rót meg ha la dó
for gal mat ért el.

SAJ TÓ KAP CSO LAT
www.hypred.com

HYPRED- FRAN CE
Bu re au de Pres se Ag ro a li men ta i re
CA MIL LE DE CA UX
ca mil le@bu re a u dep res se ag ro.com
Tel.: +33 2 99 36 24 07
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