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Sajtút állomás nyílik az
ország cseresznyéskertjében
Év vége felé közeledve egyre több a
gasztronómiai fesztivál. Ezek között
szép számmal szerepelnek a sajtos
rendezvények. Nem rejtem véka alá,
hogy elfogult vagyok a sajtot illetôen.
Egyre inkább erôsödik bennem az a
meggyôzôdés, hogy érdemi fejlôdés
megy végbe ezen a területen. Vannak,
akik nyíltan forradalmi helyzetrôl, mármint sajtforradalomról beszélnek. Lapunk mostani számában nagy terjedelemben jelentkeznek a
sajtos rendezvényekrôl készült tudósítások, mert jelentôs
eseményekrôl és sikerekrôl is tudunk számot adni. Bekapcsolódunk lassan a sajtos világ vérkeringésébe. Nemzetközi,
nagy hírû sajtversenyekrôl érmes helyezést hozunk haza. Betagozódunk a Sajtmesterek Nemzetközi Céhébe. Az is jól érzékelhetô, hogy egyre jelentôsebb azon vásárlók száma, akik
értékelik a magyar kézmûves sajtok minôségi fejlôdését.
Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne a sajtkészítôk
világában pozitív esemény, elôrelépés. Ezen a területen minden eseménynek jelentôsége van. Álljon itt egy példa erre
vonatkozóan.
Varga György, a Nagykörûben élô mérnökbôl lett gazda
2002-ben egy fôvárosi autószalont cserélt le a kecskékre.
Jelenleg 150 egyedet számláló kecskefarmon termelt tejbôl készíti sajtjait. A sajtkészítô, felismerve a helyi adottságokat, sajtút állomást szeretne létesíteni ott, ahol az ország legnagyobb, kétszáz hektáros cseresznyéskertje található. A falu 27 km távolságra van a megyeszékhelytôl,
Szolnoktól. Rendelkezik folyami kikötôvel, vendégházzal,
látogató központtal, kerámia-mûhellyel, tájházzal, amelyben néprajzi múzeum és helytörténeti kiállítás is látható.
Mindezeket jól egészítheti ki a tervezett sajtút állomás, színesebbé válhat általa az idegenforgalom. Varga úr a hozzá
látogatók számára elôadást fog majd tartani a kecske szerepérôl az emberiség történetében, a kecskefajtákról, a
kecske szeretetérôl, a kecskének a kultúránkban betöltött
szerepérôl. Nem arról van szó, hogy csak a kecskesajtot
szeretné mind nagyobb mennyiségben itt helyben eladni.
Az életérzést, a napfényt, a nyugalmat, a virágba borult
vagy termésével pompázó cseresznyéskert látványát szeretné átadni embertársainak.
Kívánatos lenne, hogy egyre több sajtútállomás létesüljön
szerte a Kárpát-medencében. A gasztroturizmus új ágazatában hazánk értékes vonzerôt fejthetne ki mind a belföldi,
mind a külföldi turisták körében. A turisták a sajtutakat felkeresve kulináris élményekkel gazdagodnának, személyes
kapcsolatuk alakulna ki a kézmûves sajtkészítôkkel. A sajtkészítési bemutató látványával és a sajtkóstolás élményével is
gazdagodnának.
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GMO-mentes tejet
termelnek Mezôfalván
Mezôfalvát a közel ötezer lakosú nagyközséget Fejér
megyében, Dunaújváros közelségében találjuk. A települést
Herczegfalva néven a ciszterciek alapították 1811-ben.
A Mezôfalva nevet 1951-ben kapta. A térségre jellemzô, hogy
kiváló mezôgazdasági mûvelésre alkalmas földterülettel
rendelkezik és nagy hagyománya van a szántóföldi
növénytermesztésnek és állattartásnak. A hagyomány
méltó folytatója és a térség meghatározó mezôgazdasági
vállalkozása a Mezôfalvai Zrt. melynek a nagyközség
külterületén lévô Nagysismándon van a központja.
A társaság vezérigazgatója Zászlós Tibor az alábbiakban
mutatta be gazdálkodásuk filozófiáját.

A

Mezôfalvai Zrt.-nek az küldetése, hogy tevékenységével szolgálja a magyar mezôgazdaságot
és a vidék felemelkedését. A közgazdasági stabilitás mellett azt is fontosnak
tartjuk, hogy a vállalkozás stabil megélhetést tudjon biztosítani dolgozóinak, tevékenységével segítse a vidéki munka
kultúra, a helyi értékek megmentését.
Lehetôségeinkhez mérten anyagi támogatást nyújtunk a mûködési területünkön
lévô települések közhasznú tevékenységet végzô szervezeteinek.
Társaságunk élharcosa a biológiai sokszínûség fenntartásának, környezetünk
értékei megôrzésének. Nemcsak a verbalitás szintjén hangoztatjuk elveinket,
hanem a gyakorlatban is ennek megfelelôen cselekszünk. Ékes bizonyítéka ennek, hogy négy éve GMO-mentes tejet
termelünk, olyan talajmûvelési módszereket alkalmazunk mely a talajerôt, a talajéletet erôsíti. A vízmegôrzéses, környezetkímélô technológiával, a szerves
és baktériumtrágyázással elértük, hogy
jelentôs mértékben csökkenjen a mûtrágya felhasználásunk.
Meggyôzôdésünk, hogy az élelmiszerbiztonság a termôtalajnál kezdôdik. A talaj
termôképességének fenntartásával biztosítani tudjuk azt, hogy makro-, mikro-, és
nano-elemekben bôvelkedô takarmányt
termeljünk, melynek etetésével egészséges, biointenzív és bioaktív anyagokban
gazdag állati végtermék (tej, hús, stb.) kerüljön a magyar fogyasztók asztalára.
Szakmai ismereteinket a különbözô
bemutatókon széles körben eljuttatjuk a
gazdálkodókhoz, és az agrárképzést vég-

zô egyetemek számára. Örömünkre szolgál, hogy az egyetemekkel kialakult szoros együttmûködés alapján egyre több
egyetemi hallgató, diplomadolgozat író,
Phd. jelölt pallérozhatja tovább ismereteit a társaságnál.
Valljuk azt, hogy a gazdálkodás nemcsak szakma, nem csupán hivatás, hanem egy életforma. A Mezôfalvai Zrt.
szakmai kollektívájának magas szintû felkészültségét gazdálkodó társaink is elismerik. Nagyra becsülik, hogy újszerû
stratégiai megoldással, a kreatív gondolkodás által alkalmazott innovatív megoldásokkal növeljük társaságunk gazdálkodásának eredményességét.

Südi András tejhasznú
szarvasmarha ágazat igazgató

Zászlós Tibor vezérigazgató
A társaság erôssége a tulajdonosi öszszetétel, melynek lényege, hogy a dolgozók közül több mint százan vannak,
kik egyben tulajdonosok is. A gazdálkodás 6480 hektáron folyik, a szántóföldi növénytermesztés, vetômagtermelés
(borsó és kalászos vetômag) és a húshasznú szar vasmarha tenyésztés mellett tejhasznú szar vasmarha tartással is
foglalkoznak. Az ágazat igazgatóját Südi
Andrást kérdeztem:
– Melyek voltak szakmai pályafutásod fôbb állomásai?
– Kaposváron végeztem általános állattenyésztési üzemmérnöki szakon, majd
Mosonmagyaróváron levelezô szakon
szereztem meg az agrármérnöki végzettséget. Elsajátítottam az inszeminátori teendôket is a fôiskolán, majd ebben a tevékenységben, illetve az embrió
be ül te tés ben sze rez tem gya kor la tot.
Ennek köszönhetôen kerültem ki 1997tôl 2001-ig Brazíliába dolgozni, mivel a
két állam között embrió beültetési program indult, melynek során 10 ezer vemhet kellett volna létrehozni. A program
megvalósítása abbamaradt, mert idôközben az Angliában kitört BSE járvány (közismert nevén kergemarhakór) következtében a Brazil állam felmondta az együttmûködést. Hazajövetelem után kezdtem el itt Mezôfalván
dolgozni, 2011-ben azonban kaptam
egy ajánlatot Görögországba, ahol több
mint két évet dolgoztam. Majd 2013ban a vezérigazgató úr megkeresett és
felajánlotta a telepvezetôi feladatok ellátását.
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– A Mezôfalvai Zrt.-nek Világospusztán van a tejelô szar vasmarha telepe. Mi jellemzô erre a telepre?
– Mezôfalva és Hantos között terül el, itt
tartjuk a tejelô állomány egészét, a borjakat és növendékeket is, az összes létszám 1850-1870 között változik. A telep
1976-ban épült meg, vagyis negyven
éves istálló technológiát képvisel. Ez a
technológia a mai követelmények szintjén akkor is elavultnak tekinthetô, ha pihenôboxos, kötetlen tartási rendszerrôl
van szó. Nincs automata trágyalehúzó,
napi két alkalommal a rakodógéppel toljuk le a szalmás almos trágyát, majd az
a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen épült trágyatárolóba kerül, innen
évente két alkalommal juttatunk ki a földekre. A megfelelô istálló higiéné fenntartása nagy odafigyelést és sok többletmunkát igényel. Fontos számunkra azt
bizonyítani, hogy ilyen körülmények között is lehet jó eredményt elérni. A tenyésztés egyéb feltételeinek tekintetében az átlagos hazai viszonyok szintjén
vagyunk.
– Hogy alakulnak a termelés eredményességének fôbb mutatói?
– Tehénlétszámunk 920 egyed körül van,
ebbôl 760-770 az, amit fejünk. Naponta
24-25 ezer liter tejet értékesítünk, laktációs termelésünk 10 400-10 500 liter
között van. Háromszor fejünk és háromszor etetünk. Valószínûsíteni lehet, hogy
az idén elérjük a 11 ezer literes laktációs átlagot. Mikor idekerültem a laktációs

Régi építésû istállók karámokkal

termelés 7200 liter volt, mely az elmúlt
15 év alatt közel 3000 liter növekedést
eredményezett. A 33-35 literes fejési átlag, a 28-32 literes istálló átlag alapján
a jól mûködô telepek közé tartozunk. Az
ÁTK Kft. által nyilvántartott termelési
eredmények listáján az országos rangsorban a 20 és 25 helyek között vagyunk, míg a megyei listán a 3-ik, vagy
4-ik hely szokott a miénk lenni. Helyezésünk értékét növeli, hogy Fejér megyében a többi megyéhez képest nagyobb
számban találhatók a jó nevû, nagy állatlétszámmal dolgozó gazdaságok.
A tej elôállítási költsége 95-96 Ft körül van. Nincs sok mozgásterünk a termelés olcsóbbá tételéhez, mert a költségek nem csökkenek, inkább emelkednek. Az ipari eredetû anyagok és szolgáltatások árai nem lesznek olcsóbbak.
Szerencsésnek mondha tó abból a
szempontból a helyzetünk, hogy termelésünket minimális amortizációs költség
terheli. A takarmány árak alakulása
nagymértékben az idôjáráson múlik. Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a munkaerôt, növelni kell a munkabért. Az a cél
vezérel bennünket, hogy az új idôk kihívásának megfeleljünk. Tudomásul kell
venni a tejárak ingadozását. Harmadik
éve annak, hogy az Alföldi Tej Kft-nek
adjuk át feldolgozásra a tejet. A mostani közel 100 Ft-os átvételi árral már elégedettek lehetünk. A tej átlagos zsírtartalma eléri a 3,7%-t, a fehérjetartalom
3,20-3,25 közötti értéken van így. Mi termelôk abban vagyunk érdekeltek, hogy a

mennyiséget növeljük, és az extra minôséget biztonságosan elôállítsuk.
Már negyedik éve GMO-mentes tejet
állítunk elô. Tesszük ezt annak ellenére,
hogy ebbôl plusz bevételünk nem származik. Megoldódni látszik a szabályozás
is, a jelölés is, már nagyon várjuk, hogy
a fogyasztókhoz eljutva milyen fogadtatásban lesz része. Meggyôzôdésünk,
hogy a fogyasztók igénylik és keresik a
minôségi élelmiszert.
Rendszeresen termelünk kóser minôsítésû tejet. A fejés idôszakában a megrendelô képviselôje az üzemben ellenôrzi
a vallási elôírások betartását. A mindennapi termeléstôl magasabb szintû követelmények betartásával elégedett a megrendelô, ezért már hosszabb idô óta
visszatérô vásárlónk.
– Az ágazatban hány embernek tudtok munkát adni?
– A tejtermelô ágazatban közel 50 fôt
foglalkoztatunk, kik a közelben lévô falvakból járnak ide. A fiatal munkaerôt nehezen tudjuk megtartani, mer a környék
ipari parkjaiban kényelmesebb munkavégzést és nagyobb fizetést tudnak részükre biztosítani. Szociális juttatásként
Erzsébet utalványt biztosítunk dolgozóinknak. Termelési tanácskozások tartásakor vendégül látjuk dolgozóinkat, horgászversenyt szervezünk részükre, meghirdettük az év dolgozója cím mozgalmat, ágazati szinten 250 ezer, vállalati
szinten 400 ezer forint jutalmat kap a
gyôztes.

Â
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A kép jól illusztrálja a kiváló betakarítási technológiát
– Miként veszi ki részét a társaság a
tej népszerûsítésébôl?
– A tej világnapján nyílt napot szervezünk
a környékbeli óvodások, iskolások számára, ekkor közel 400 gyerek kap betekintést a telep életébe. Ilyenkor körbevisszük ôket a telepen, szalmaugrálót készítünk nekik, bemutatjuk és elmagyarázzuk a tehéntartás és tejtermelés dolgait az ô szintjüknek megfelelôen. Az Alföldi tejjel karöltve termékbemutatót és
termékkóstolót tartunk részükre. Más alkalmakkor is gyakran látogatnak bennünket iskolás csoportok az ország távolabbi helyeirôl.
– Takarmányozás terén milyen innovatív megoldásokat alkalmaztok?
– A takarmányozást legfontosabb termelési tényezônek tekintjük, mert az elmúlt
10 évben a tej mennyiségét jelentôsen
tudtuk növelni, ami alapvetôen a tömegtakarmányok minôségi javulásának köszönhetô.
Takarmányszükségletünket, benne a tömegtakarmány igényünket az általunk termesztett növényekbôl elégítjük ki. Azáltal
tudjuk növelni a takarmány hozamot,
hogy az ôsszel vetett rozst áprilisban takarítjuk be és vetjük el helyére a silókukoricát, vagyis egy évben kétszer tudunk betakarítani ugyanarról a területrôl.
Alapvetôen kukorica szilázsra, lucerna
szenázsra, illetve rozs szenázsra alapozzuk a takarmányozást. Készítünk még
nedves 25-30%-os víztartalmú kukoricát, melyet ledarálva falközi silóba taposunk. Az abraktakarmányokat (árpát, kukoricát) mi termeljük meg, a fehérjehordozókat a repcedarát és védett szóját vásároljuk. Jelentôs eredményként tudjuk
közreadni, hogy nem etetünk GMO-os
fehérjét, így már negyedik éve GMO
mentes tejet termelünk.

Takarmányozási dolgainkat immár
nyolc éve a német Ahrhoff Kft. segítségével szervezzük meg, kik igyekeznek újszerû megoldásokat alkalmazni. Ennek
az a lényege, hogy a takarmány összetételében 60% részarányt képvisel a tömegtakarmány és kisebb mennyiségû az
abraktakarmány. Naponta 22 kg kukoricaszilázst, 14 kg rozs és 8 kg lucerna
szenázst etetünk. Az abraktakarmányból
melynek része a saját termesztésû árpa
és kukorica is a csúcstermelô állataink
sem kapnak 12 kg-nál többet.
Az Ahrhoff cég által forgalmazott biológiai takarmánytartósítót Silage P-t
használjuk az összes nedves termék
tartósításához, szenázs és szilázs készítéséhez. Nagyon hatásos szer, meg vagyunk vele elégedve. Megtanultuk jól
elkészíteni a tömegtakarmányainkat.
A tavalyi év takarmánynövény termése
igen jól sikerült, elnyertük az „Év takar-

Fehér-kék belga keresztezésbôl
származó borjú

mánybázisa 2016” díjat. A bírálók példaértékûnek tartották a betakarítási
technológiát, az elkészült takarmányok
minôsége és a tárolás módja is jó vagy
kiváló értékelést kapott.
Fehérjeszükségletet nagyobb részben
a hazai beszerzésû repcedara biztosítja,
kisebb mértékben az UDP 41 nevû
horvát importból származó garantáltan
GMO-mentes fehérjetakarmányt használjuk, ami szója és napraforgódara keveréke és 40% feletti fehérjetartalmának
65%-a védett fehérje. Használunk még
Easylin 100/30-ast, mely 60% lenmagliszt és 39% repce lisztbôl tevôdik össze,
mely az omega 3 és omega 6 zsírsavösszetétele miatt jó hatással van az étvágy fenntartására. Hosszú távon azt
várjuk tôle, hogy pozitív hatással lesz a
szomatikus sejtszám összetételre és a
szaporodásbiológiára.
Az állomány egészsége, a takarmányozás és termelés optimális összehangolásában a Vitafort Zrt. szakemberei segítenek a tejtükör monitoring programjukkal.
A takarmány összeállítására és az etetôtérre történô kijuttatására Faresin típusú
önjáró etetôkocsit használunk.
– Borjúnevelési rendszeretek milyen
sajátosságokat hordoz?
– Borjúelhullásunk 2% alatt van. A borjúkat
születésük után a szokásos módon, mi is
Steimann-ketrecben tartjuk, majd azt követôen kiscsoportokban helyezzük el.
Most tervezünk áttérni a tejporos itatásról a pasztôrözött tej itatásra. A föcstejet
két napon át itatjuk, majd ezt követôen az
emberi fogyasztásra alkalmatlan tejet fogjuk pasztôrözni és azt itatjuk az üszôborjakkal. Ezen a módon 10 napig a tej lesz
a fô táplálékuk, majd a továbbiakban is
kapnak tejet a tejpor mellé. A hízó alapanyagnak szánt holstein bikaborjúkat és a
fehér-kék belga keresztezésbôl származó
mindkét nemû borjúkat az emberi fogyasztásra alkalmatlan tejjel tápláljuk,
majd hízómarha alapanyagként értékesítjük. A holstein borjak önköltsége 1000
Ft/kg körül van, míg az eladási ára 600
Ft/kg, addig a keresztezett borjak ennek
duplájáért, 1200 Ft/kg-ért is eladhatók,
és igen nagy a kereslet irántuk.
– Laktációs idô növelésére milyen módszereket használtok? Milyen szerepe
van a genetikának a termelésben?
– Az alacsony vemhes üszô árak miatt
belekezdtünk egy keresztezési programba. Ennek az a lényege, hogy a gyengébb képességekkel rendelkezô tehe-
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nek a harmadik, negyedik sikertelen
termékenyítés után a fehér-kék belga
keresztezés alanyai lesznek. Indokolja
ezt a jobb fertilitási mutató, mely a fajták közötti heterózishatással magyarázható, illetve az, hogy olcsóbb a fehérkék belga szaporítóanyag. A tenyésztésben lévô tehén így kap egy esélyt a selejtezés elkerülésére és nem rontja a
laktációs mutatót. Ezt követôen a következô megtermékenyítés már holstein
fajtával történik és az elsô vagy második beavatkozás után vemhesült tehén
a tenyésztésben marad.
Adott a tenyésztés genetikai háttere.
A szaporítóanyagot több forgalmazótól
szerezzük be, ezek a Semex és a Holstein Genetika. Az állomány laktációs
mutatója 2,1-2,2, mely a fehér-kék belga keresztezés jóvoltából várhatóan növekedni fog. Véleményem szerint annál
gazdaságosabb a tehéntartás, minél
több laktációt van a termelésbe. A termelésbe beállított üszônek az ára két
selejtezésre kerülô tehén árával van közel azonos szinten, így a pótlás költségnövelô tényezôként hat. A laktácós idô
növelhetô úgy is, hogy nem kell mindenáron a 14-15 ezer literes eredményt
hajszolni, mert a 11-12 ezres termelés
esetében, melyet a tehén hosszabb
ideig képes teljesíteni, gazdaságosabb
termelést valósíthatunk meg.
Vannak kimagasló életteljesítményt
nyújtó teheneink is. Elsô helyen kell említeni Kedves nevû tehenünket a 136
ezer literes termelésével. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 10 tehenünk
meghaladta a 100 ezer literes teljesítményt.
A születendô borjak 60%-a nôivarú
egyed. Az üszôknél, mivel ott kedvezôbb
a fertilitási mutató szexált spermát használunk, mely 90%-ban garantálja az
üszô szaporulatot, így képzôdik az állomány pótláshoz szükséges létszám. Az
állomány 30%-a kerül selejtezésre, ennek pótlása után még 80-100 egyedet
tudunk a szovjet utódállamokba értékesíteni. Magyarországon ma nincs a genetikának ára. Ha idejön egy vevô üszôt vásárolni általában meghatározza a minimálisan teljesítendô laktációs teljesítményt (6000 liter), melynek nem nehéz
eleget tenni. A nagyobb teljesítményû teheneknél, ahol 10.000 liter ez a képesség, azt már nem fizetik meg. A tenyésztésben a hagyományos inszeminálás
módszerét használjuk, nincs értelme a
nagyobb költséggel járó embrió beültetésnek, mert az nem térül meg.

Negyven éves pihenôboxos istálló
– Mit tartasz legfontosabb termelési
tényezônek?
– Erre a kérdésre egy amerikai professzor
által elhangzott kijelentést szoktam kölcsönvenni, mely szerint a legfontosabb
termelési tényezô az információ. Hogy
miért? Azért, mert a rendelkezésre álló
információk alapján hozzuk meg a döntésinket. Ha azonban a költségszerkezetet nézzük, akkor legfontosabb tényezô a
takarmányozás költsége.
– Miként tudjátok kordába tartani a
tôgy és lábvég betegségeket?
– Volt egy elég komoly Mortelláró fertôzöttségünk, melyet lábfürösztéssel és évi
két alkalommal történô körmöléssel visz-

szaszorítottunk. Vannak még sánta teheneink és deformálódott lábúak, ezeken
nem tudunk segíteni. A Mikro Trade Kft.
mikroelemeket tartalmazó készítményeit
használjuk immunerôsítésre, a gyulladásos betegségek megelôzésére.
A tôggyulladásos betegségben átlagosan
10 olyan egyed érintett, melyeket kezelni kell. A szomatikus sejtszám 300 és
400 ezer között van, amit a tartástechnológiával hozunk összefüggésbe. Ezen a
téren még van mit javítanunk. Szeretnénk a 300 ezres érték alá vinni a mutatót, ennek anyagi vonzata is van, mert a
prémium minôségbe sorolt tejért az átvevô 2,50 Ft/liter felárat fizet.
– Milyen fejlesztési elképzelések
vannak napirenden?
– Nagy gazdaság vagyunk, itt a fejlesztés
3-4 milliárdba kerülne. Terveink, elképzeléseink vannak, mely megvalósítása
egyelôre várat magára.
Fejlesztési elképzeléseink között szerepel a tehénkomfort megfelelô szintû
biztosítása, új istállók építése, takarmánytárolók építése, felújítása. A telepi koncentráció tekintetében hazánk
élenjár, ezt a helyzeti elônyt jó lenne kihasználnunk, ehhez várnánk kedvezôbb
támogatási, pályázati lehetôségeket. Az
elmondottakból az következik, hogy
nem tervezzük az állomány bôvítését,
ez majd azután jöhet szóba, amikor az
istálló technológia korszerûsítése megvalósul.

A tehenészet büszkesége
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Az OMÉK közönségdíját
nyerte el a „Tejkamion”
A 2017. szeptember 19-24. között megrendezett 78. Országos
Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK)
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács számára hatalmas
elismeréssel zárult. A Terméktanács standján felállított, a
tejtermék fogyasztását népszerûsítô óriás „Tejkamion” nyerte
az OMÉK közönségdíját. Ezt a kitüntetést minden évben az a
kiállító nyerheti el, aki a látogatóktól a legtöbb szavazatot kapja.

A

vásárra kilátogatók száma 100 ezer
körül mozgott. Az iskolások és a fôiskolai, egyetemi hallgatók nagyszámú jelenléte új és örömteli színfolt volt az
OMÉK-on. Az ingyenes belépésnek köszönhetôen az eddigi rekordot 30 százalékkal haladta
meg a vásárra kilátogató általános és középiskolás diákcsoportok létszáma, emellett fôiskolások és egyetemisták ezrei is térítésmentesen
léphettek be. Az idén elsô alkalommal rendezett szakmai napra 1 500-an látogattak ki. Közel 1 000 kiállító mutatta be termékeit a rendezvényen. A Kárpát-medence élelmiszerei
önálló standon mutatkoztak be.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
értékelése szerint az OMÉK megerôsítette a
magyar élelmiszergazdaságban betöltött pozícióját és a nemzetközi szerepét is; a régió tradicionálisan legkomolyabb, legelismertebb
eseményévé vált. Az idei díszvendég Japán
volt, amely az Európai Unión kívüli a legfontosabb felvevô piaca a magyar élelmiszereknek.
A Tej Terméktanács az OMÉK rendezvényét
jó alkalomnak tartotta arra, hogy a tejet és tejtermékeket népszerûsítse.
– A tej népszerûsítésének ezt a formáját a
korábbi, két évvel ezelôtti OMÉK-on már elkezdtük – mondta kérdésünkre válaszolva
Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke. –
Már ott is nagy sikerünk volt a „Tejút” nevû
programunkkal. Ennek keretében a gyerekek

megismerhették a tej útját a fejésétôl a késztermék elôállításig. Az a célunk, hogy a tejtermék fogyasztásának növelését a gyermekek, a
fiatalok megszólításán keresztül valósítsuk
meg. Elsôsorban nekik mutatjuk be a tejet, a
tejtermékeket. Nem volt ez mindig így. Példaként tudom említeni, hogy a Tej Világnapjának
megünneplése a korábbi idôszakban évtizedeken keresztül úgy történt, hogy összejöttek a
tejes szakma képviselôi, elôadásokat hallgattak meg, majd elfogyasztották az ünnepi ebédet. Mi megszüntettük ezt a gyakorlatot. Most
már csak a gyerekekkel foglalkozunk, minden
lehetôséget megragadunk a fiatal korosztállyal
kialakítható párbeszédre. Azt szeretnénk elérni, hogy közülük minél többen megszeressék a
tejet és a tejtermékeket, rászokjanak azok vásárlására. Legutóbb fiatal élsportolók példáinak bemutatásával tettük ezt.
– Az OMÉK-on indítottuk útjára a „tejkamiont”, amely a jövô év közepéig felkeres majd
terveink szerint legalább 70 iskolát, leparkol
majd a kereskedelmi láncok bevásárló központjaiban. A kamionban az érdeklôdô gyerekeknek
játékos ismeretterjesztô programok, edukációs
játékok és persze kóstoló segítségével mutatjuk
be a tej keletkezését, a termelést, a feldolgozást, az állatok takarmányozását, a különbözô
tejtermékeket, a tej beltartalmát és egészségügyi hatásait. Célunk az, hogy a gyerekekkel
megismertessük a kiváló magyar tejtermékeket,

A díjat a vásár záróünnepségén Dr. Nagy István miniszterhelyettes és Daróczi László, az AMC ügyvezetôje adta át
Harcz Zoltán ügyvezetô igazgatónak

A kiállításon köpüléssel készült
vaj ízlett a látogatóknak
hogy remélhetôleg majd felnôttként is ezeket a
termékeket keressék, fogyasszák.
Arra a kérdésre pedig, hogy az OMÉK segítie a magyar tej ismertebbé, népszerûbbé válását, az elnök úr határozott igennel válaszolt. Míg
2010-ben a magyar UHT tejek részaránya a kereskedelemben a 90%-os importtal szemben
10%-os volt, mára ez az arány megfordult, felcserélôdött. A boltok polcain a tej nagy része,
közel 80%-a hazai gyártású. Legfontosabb feladatunk: rászoktatni a lakosságot a tej és a tejtermékek fogyasztására, sôt arra is, hogy a hazai elôállítású termékeket vegyék le a boltok
polcairól. A tej felvásárlási ára tekintetében van
még lemaradásunk az uniós átlaghoz képest.
Az idei egyeztetések hozadéka, hogy a kereskedelmi láncok hozzájárultak a tejáremeléséhez,
így a feldolgozók többet tudnak fizetni a tej átvételéért. Azt szeretnénk elérni, hogy a felvásárlási ár az év végére érje el 100 Ft-ot, és a tejtermelôk ne kényszerüljenek csökkenteni termelésüket.
A Tej Terméktanács és a NAK közösen dolgozott ki és adott be a kormánynak egy javaslatot
a feldolgozó üzemek fejlesztésére, hogy feldolgozó iparunk megfelelô mennyiségû és minôségû terméket tudjon gyártani. Javaslatunk meghallgatásra talált, aminek eredményeként a
kormányzati támogatásnak köszönhetôen elkezdôdhettek a fejlesztések.

A frissen fejt tej az igazi
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A szilázsok minôsége
A tehenek legfontosabb alaptakarmánya a szilázs és a nagyobb szárazanyag-tartalmú szenázs. Azok a tehenészetek, amelyek egész évben
azonos minôségû alaptakarmányt kívánnak etetni, a szilázsra alapoznak.
A hazánkban leginkább elterjedt szilázs a kukoricaszilázs, a lucernaszilázs és kisebb mennyiségben a fûszilázs. A széna egyre inkább
visszaszorul, mert belôle az idôjárás viszontagságai miatt jó minôséget
nehéz készíteni. A mesterségesen szárított széna pedig igen drága.

A

szilázsokról elmondhatjuk, hogy a tehenek takarmányozásában meghatározó jelentôséggel bírnak. Minôségük
ezért különös jelentôségû. A szilázs minôsége
természetesen a legfontosabb a tápláló és biológiailag fontos anyagok biztosításában, de
nagy jelentôsége van minôségüknek az istálló
higiéniája szempontjából is. Mindezek pedig a
tej minôségére is hatással vannak.
A szilázsok tápláló értéke meghatározó a
tejtermelésben, a növendék nevelésében és
a hizlalásban egyaránt. A tápláló értéket és
a biológiai aktivitást pedig a minôséggel jellemezhetjük.
A SZILÁZSOK MINÔSÉGÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK
A minôség függ a felhasznált alapanyagok kémiai összetételétôl, azok emészthetôségétôl, valamint a betakarítási és tárolási technológiától.
A KÉMIAI ÖSSZETÉTEL
A minôséget alapvetôen határozza meg az
alapanyag fermentálhatósága. A jól fermentálható alapanyagokból (silókukorica) könnyebb jó
minôségû szilázst készíteni, ezzel szemben a
közepesen vagy gyengén fermentálható alapanyagok (lucerna) esetében a technológia nagyobb figyelmet követel.
Az alapanyagok fermentálhatóságát és a
képzôdô tejsav mennyiségét döntôen azok cukor-, illetve összes szénhidrát-tartalma határozza meg. Az erjesztett takarmányok minôsége
szempontjából azonban fontosak a tápanyag
ellátásban szerepet játszó más anyagok is,
mint a fehérje, a Ca, karotin, a többi vitamin és
ásványi anyag.
A BETAKARÍTÁSI TECHNOLÓGIA
A betakarítás napjainkban kizárólag gépi úton
történik. A tömörítés nélkülözhetetlen feltétele
az aprítás. Az apró szecska jól tömöríthetô, de
a bendô emésztéséhez nem a legkedvezôbb.
Ezért a szár tépése kívánatos. Meg kell jegyezni, hogy a kukoricaszilázs készítésekor az elôkészítés során a szemeket roppantani kell.
A nem vagy gyengén roppantott szemek
emésztése tökéletlen lesz, és ezzel csökken
azok tápláló értéke.
Az alapanyagok minôségét a növény fajtája
mellett befolyásolja a betakarítás ideje, a vegetációs fázis (zsenge állapot, a magvak viasz-érése stb.), annak módja (pl. hogy a silókukoricát milyen tarlómagassággal vágjuk),

egyes meteorológiai tényezôk (pl. csapadék,
aszály stb.).
AZ ERJESZTETT TAKARMÁNYOK
MINÔSÉGÉNEK MEGÁLL APÍTÁSA
A minôség meghatározásakor mindig egy logikai sorrendet kell követnünk. A vizsgálatokat mindig az érzékszervi vizsgálattal kezdjük,
mert az ott kiszûrt, etetésre alkalmatlan
anyagok többi költséges vizsgálatát már nem
kell elvégezni.
ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLAT
Vizuálisan a szín és az állag vizsgálható. A jó
szilázs színe enyhén zöldes, a betárolt növény
jól felismerhetô.
A ciromsárga szín, a szétkenôdô állagú szilázs vajsavas erjedésre és rossz minôségre, a
szemmel is jól látható penészesedés fonalasgomba-fertôzöttségre utal. Ezt korábban nem
tartottuk különösen veszélyesnek. Ma már más
mércét kell alkalmazni, és az ilyen erjesztett takarmányban meg kell vizsgálni a mikotoxin-tartalmat, különösen a Penicillium és Aspergillus
gombák toxinjait.
Szaglással a kellemes, a friss kenyér szagára
emlékeztetô illatú szilázst tartjuk jó minôségûnek. A bûzös savanyú szag vajsavas erjedésre,
a szúrós szag pedig ammónia jelenlétére utal,
ami a fehérje bomlásának eredménye. Mindkét
kellemetlen szag megkérdôjelezi a szilázs vagy
szenázs etethetôségét.
A kukorica-szilázsban külön figyelmet érdemel a szemek roppantságának vizsgálata.
Szemmel csak azt érzékelhetjük, ha egész szemek vannak a szilázsban. Ilyen esetben célszerû laboratóriumi vizsgálatot is végezni. A gödöllôi Teljesítmény Vizsgáló Intézet Takarmányanalitikai Laboratóriumában Orosz Szilvia igazgató
vezetésével foglalkoznak a szem roppantottságának jelentôségével és annak mérésével.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
A labor-vizsgálatok két csoportba sorolhatók:
ezek a táplálóérték megállapítására szolgáló rutinos analitikai eljárások és a speciális vizsgálatok.
A rutinos vizsgálatok során mérjük a szárazanyag-tartalmat és a nyers összetevôket (fehérje, zsír, rost) és számítással a nitrogénmentes
kivonat-anyagot. Ezekbôl számolhatjuk a különbözô energia-értékeket és az emészthetô fehérje tartalmát. A biológiai hatóanyagok megállapítása céljából célszerû elvégezni a kalcium és
a karotin tartalmának mérését is.

A mikroelem és a vitamin vizsgálatát kell
elvégeznünk, ha a tej mennyisége csökken, a
minôsége romlik, vagy ha a teheneken klinikai tünetek valamely vitamin vagy mikroelem
hiányára utalnak.
Az erjesztett takarmányok minôsítésének és
etethetôségének megállapításához nélkülözhetetlen a szerves sav tartalmának mérése. A tejsav, ecetsav, vajsav és egyéb kevésbé fontos
szerves sav mennyiségét ma már kizárólag
gázkromatográfiás módszerrel mérjük. Az eltarthatóság és etethetôség megállapítása szempontjából legfontosabb a tejsav és ecetsav
mennyiségének és arányának mérése. A vajsav
jelenléte mennyiségétôl függôen megkérdôjelezi az etethetôséget. A szilázsok minôsítése hagyományosan a szárazanyag- és energiatartalom mennyisége mellett a pH érték és a szerves sav tartalma alapján pontozással történik.
Az egyes szilázsokra vonatkozó paramétereket
a Magyar Takarmány Kódexben és szakkönyvekben találhatjuk meg. Mai ismereteink mellett célszerû ezeket kiegészíteni kukorica szilázs
esetén a szem roppantottságának mérésével
és esetenként mikotoxin-vizsgálatokkal.
Az etethetôséget a szárazanyag- és energia-tartalom mellett a szerves sav tartalma
határozza meg. A túl nagy mennyiségû sav
csökkenti a bendô pH értékét és a bendôemésztést. A bendôbôl történô visszacsatolás
segítségével az állat csökkenti a szilázs felvételét. Az összes szerves sav tartalmán belül a
30%-nál nagyobb ecetsav-tartalom hasonlóan csökkenti a takarmány felvételét. Nagy
tejtermelô tehenek esetében, ha kicsi a szilázsban az energia-koncentráció, akkor a szilázs felvételét az adag csökkentésével kell
korlátozni, hogy megfelelô mennyiségû abrakkal tudjuk az energiát pótolni.
MIKOTOXIN VIZSGÁLATOK
A Penicillium és Aspergillus gombák elôfordulása okozhat gondot. A rosszul tömörített, levegôs szilázsban történik a Penicillin gombák elszaporodása. Ezek toxinjai károsan hatnak a
bendôbeli baktériumokra, pusztítják azokat, és
ezen keresztül csökkentik a bendôbeli emésztést. Az Aspergillusok a talajon élnek. A silókukorica onnan fertôzôdhet. Minél alacsonyabb
tarlóval történik a betakarítás, annál nagyobb a
fertôzés veszélye. A fertôzött növényben, páradús meleg környezetben aflatoxin termelôdik,
és amint azt az elmúlt években láttuk, megjelenik a tejben is, humán veszélyforrást képezve.
BIOLÓGIAI TESZT
Az emészthetôség pontos mérése emésztési
vizsgálatokkal történik. Ilyen vizsgálatok csak
intézetekben végezhetôk, ahol a megfelelô tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A gyakorlatban az emészthetô tápláló anyag tartalmát a laboratóriumokban mért nyers adatok és
a szakkönyvekben található emésztési együtthatók segítségével számoljuk.

2 Prof. Dr. VINCZE LÁSZLÓ
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Másfél milliárdos beruházás eredményeképp
túró alapú mirelit desszertek gyártása
és forgalmazása kezdôdött el Nádudvaron
Nádudvar 9000 lakosú kisváros Hajdú-Bihar megyében.
Hagyományosan erôs mezôgazdasági háttérrel rendelkezik
a növénytermesztés és állattenyésztés és ezek termékei egy
részének feldolgozását illetôen.

iparban, a húsiparban, a konzerviparban,
a mirelit- és tejiparban. 1994-tôl a debreceni Hajdú-Bét Rt.-nél, 2003-tól a Meriánnál dolgoztam Orosházán, és 2009ben kezdtem Nádudvaron, itt lépett az
életembe a tejipar. 1994-tôl a termelés
minden szintjét bejártam. Kezdetben voltam csoportvezetô, mûvezetô, majd
üzemvezetô, gyárigazgató, termelési igazgató és ügyvezetô. A sokrétû ismeretekre
most is szükségem van, hiszen a Nádudvari Élelmiszer Kft. három élelmiszeripari
ágazatban van jelen a magyar piacon. Tehát legalább annyira tájékozottnak kell
lennem a húsiparban, mint a tejiparban.

A

Hortobágyi Nemzeti Park közelében található, száz százalékban
magyar tulajdonú Nádudvari
Élelmiszer Kft. ügyvezetô igazgatóját, Volosinovszki Jánost arra kértem, tájékoztassa lapunk olvasóit a hozzá intézett
kérdések alapján. Kérésemnek az igazgató úr készséggel tett eleget.
– Milyen körülmények között jött létre a Nádudvari Élelmiszer Kft.? Hogyan vázolható fel a tejfeldolgozás
fejlôdéstörténete?
– A Nádudvari Élelmiszer Kft. jogelôdjei révén több évtizedes múlttal rendelkezik az
élelmiszer-feldolgozás területén. A jelenlegi Nádudvari Élelmiszer Kft. 2007-ben
alakult a Nádudvari Nagisz Zrt. többségi
tulajdonában lévô Mark Nagisz Kft. tejüzeme és a Nagisz Zrt. húsüzem fúziójából.
Tulajdonosai a NAGISZ Zrt., a HAGE Zrt.
és belföldi magánszemélyek. A kizárólag
magyar tulajdonú cég tevékenységét két
telephelyen, a Hortobágyi Nemzeti Park
közelében, Nádudvaron végzi, a tejüzemben és a hús-panír üzemben.
Történetét tekintve Nádudvaron az
1970-es években már mûködött egy kisüzemi tejfeldolgozó tejcsarnok, ahol az
akkori Vörös Csillag Mezôgazdasági Termelôszövetkezet saját tehenészeti telepén, illetve a kistermelôk által megtermelt tejet dolgozták fel. 1986-ban épült
meg az új tejüzem, amelynek fô terméke
az olasz „Mark” tejszínes tejjégkrém volt.

A nádudvari tejüzem

Volosinovszki János igazgató
1998-ban profilváltásra került sor, amikortól megkezdôdött a napjainkban is
népszerû Nádudvari túró gyártása.
A Nádudvari Élelmiszer Kft. fô tevékenységi körei: tej- és tejtermék-, illetve
húskészítmény-gyártás, emellett panírozott mirelit zöldségek, sajtok, húsok, valamint készre sütött termékek gyártása
és forgalmazása. 2017-ben elkezdôdött
a többségében tejalapú mirelit desszertek gyártása is.
– Szakmai pályafutása során mikor
és hogyan alakult ki az elkötelezôdése a tejes szakma iránt?
– Végzettségemet tekintve élelmiszeripari
mérnök és élelmiszerbiztonsági szakmérnök vagyok. 24 éve dolgozom az élelmiszeriparban, amely idô alatt több ágazatban megfordultam. Dolgoztam a baromfi-

– Évente milyen mennyiségû tejet
dolgoznak fel? Honnan biztosítják az
alapanyagot, a tejet?
– Évente mintegy 30 millió liter tejet dolgozunk fel Nádudvaron, amelynek fele az
anyacég (Nagisz Zrt.) integrációjából származik, és több, a régióban található termelôvel állunk szerzôdéses viszonyban.
– Hogyan sikerült a regionális ízvilágot megtestesítô Nádudvari márkajelzést elfogadtatni a fogyasztókkal?
Mennyiben tér ez el a többi termékcsaládtól, mitôl különleges?
– A „Nádudvari” brand-nek már korábban
is megvoltak az alapjai. A Nádudvarit korábban is a vidékies, házias ízvilággal
azonosították. Alapvetôen ma is hasonló
termékeket gyártunk, de most már ezeket úgy menedzseljük, hogy – megôrizve
az értékeket – szélesebb körbe eljussanak. Éppen a regionális ízvilágra tekintettel mi nem gyártunk olaszos vagy keleti
ízvilágú termékeket. Bár a csomagolást
megújítottuk, a modern külsô mellett to-

Panírozott camembert
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vábbra is kiváló minôségû, tradicionális beltartalmat kap a fogyasztó. „A vidék íze” szlogenünkkel is arra hívjuk
fel az emberek figyelmét, hogy a tradicionális ízvilágot helyezzük elôtérbe.
Ezt évek óta kommunikáljuk minden
megjelenésünkön, és az image-építés
során kiemelt figyelmet kap ennek
tudatosítása, ezáltal a fogyasztók
könnyen azonosítják termékeinket a
házias ízvilággal.

A házias jellegû túró

– A következô témánk a termékpaletta bemutatása.
– A Kft. tej üzletágának meghatározó
tevékenységi köre a túrógyártás, a
savanyított termékek (tejföl, kefir,
joghurt) és vajkészítmények, valamint
ízesített túró készítmények gyártása.
A tejüzem legnépszerûbb terméke
továbbra is a Nádudvari túró, melybôl
országos piaci részarányunk 6-8%
A gyártási technológia egyedi
körüli. Termékeink kiváló minôségét a
2008. évtôl kezdôdôen 10 alkalommal elnyert Magyar Termék Nagydíj és a zünk magunk elé: növeljük a hatékonysáfolyamatosan növekvô fogyasztói keres- got, növeljük a kapacitást, és lehetôséget
let is bizonyítja.
teremtünk új termékek fejlesztésére.
– Mi a Nádudvari túró titka?
– Az alkalmazott gyártási technológia
egyedi, amelyben ötvözzük a hagyományos túrógyártást a modern technológiával és a nádudvari túrómesterek szaktudásával.
Nagyon fontos a kiváló minôségû válogatott alapanyagok felhasználása, az
egyedi gyártástechnológia, a túrómesterek több évtizedes szakmaisága és a túróval történô kíméletes bánásmód a
technológiai vonal egészén, ami biztosítja a házias jelleget.
– A feldolgozott mennyiség alapján
hol a helyük a feldolgozók között?
Termelési technológiájuk biztosítja a
versenyképességüket?
– A feldolgozott tejmennyiség alapján a
közepes nagyságrendû üzemek közé tartozunk, bár azt mindig elmondom, hogy
mi volumen termékeket, azaz UHT-tejet
és trappista sajtot nem gyártunk. A Nielsen alapján jelentôs a piaci részesedésünk túró, natúrjoghurt és ízesített túró
szegmensben. Évrôl évre történnek fejlesztések a Kft. három üzemében mind
technológiai, mind energetikai oldalról.
2017-ben 1,5 milliárdos beruházás valósult meg a mirelit-húsüzemünkben,
2018-ban a tejüzemben tervezünk egy
nagy stratégiai jelentôségû lépést tenni. A
beruházások terén mindig három célt tû-

– Milyen mértékû volt a termelés növekedése az elôzô évben? Nôtt-e a magasabb hozzáadott értékû termékek
részaránya? Exportra termelnek-e?
– A Nádudvari Élelmiszer Kft. forgalma évrôl évre dinamikusan, 1 milliárd forinttal
nôtt az elmúlt 5 évben, amely kizárólag a
belföldi piacon realizálódott, exportra
egyelôre nem termelünk. A tudatos marketing kommunikációnak és az országos lefedettségnek köszönhetôen a forgalmon belül a magasabb hozzáadott értékû termékek részaránya nô, mint például az E-mentes termékcsaládunké – ide tartozik a vajkrém, a sajtkrém, a körözött, a szendvicskrém és a krémtúró –, amely termékek
nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat. A tovább feldolgozott kategória
részesedése folyamatosan nô, már 30%
felett van a termék portfóliónkban. Ebben
a kategóriában fejlesztettünk és végeztünk
technológiai beruházásokat a 2017-es évben is: túró alapú mirelit desszertek gyártása és forgalmazása kezdôdött el Nádudvaron. A piaci bevezetés októberben indult,
novemberben országos kampánnyal támogatjuk a termékkategóriát.
– Hogyan tudná értékelni a tejágazat
helyzetét? Szakértôk véleménye szerint a magyar tejtermelés jövôje a
tejfeldolgozókon múlik. Az ágazat
alapvetô problémája annak tulajdo-

nítható, hogy a feldolgozó alacsony árat fizet a tejért, mert annak alacsony a feldolgozottsági
szintje, ezért a hozzáadott érték
is alacsony. Egyetért ezzel a megállapítással?
– A tejiparban és a húsiparban is teljes kiszolgáltatottságot érzek, az ország súlya a világpiacon jelentéktelen, így az uniós ármozgások határozzák meg az alapanyag-árainkat, azokat pedig a világpiaci helyzet. A föld
lakosságának közel 20%-a Kínában
él, így jelenleg döntôen az ottani beszerzések mozgatják a világ élelmiszeriparát. A másik probléma a dömpingáras import élelmiszerek jelenléte az országban. Addig, amíg korlátlan mennyiségben áramlanak be volumen tejtermékek (UHT, Trappista)
az országba, addig nem tudjuk kézben tartani az alapanyagok árát, és a
késztermékek árát sem.
– A Terméktanács egy 2013-as tanulmányában megfogalmazta az ágazat
tízéves célkitûzéseit: 200 liter/fô éves
fogyasztási szint, 2-2,2 Mrd kg termelési szint és 20%-os exportpiaci bôvülés. Egyetért ezekkel, és reálisnak látja-e a megvalósulásukat?
– Fontosak a célok, hiszen azok mellé lehet
párosítani a tetteket. A Magyar Tej Terméktanács az utóbbi években a marketing kampányaival nagyon sokat tesz a tejtermékek
fogyasztásának népszerûsítése érdekében,
illetve az import dömping-termékek megállításáért. Bízom benne, hogy megvalósíthatók lesznek ezek a célkitûzések.
– Cégük tagja-e a Magyar Tejipari
Egyesülésnek? Véleménye szerint az
egyesület eleget tud-e tenni az általa kitûzött elvárásnak, hogy a tejfeldolgozást, tejtermékgyártást és forgalmazást végzô vállalkozásoknak
hosszú távon kiszámítható fejlôdési
lehetôséget biztosítson?
– A kezdetek óta tagja vagyunk az egyesülésnek. A szervezeten belül biztosított
a tejiparral kapcsolatos piaci, technológiai információk kommunikálása, a tagok
folyamatos tájékoztatása. Az együttmûködés lehetôséget nyújt a feldolgozóknak a párbeszédre a tejtermékgyártást
érintô technológiai fejlesztések, kereskedelmi kérdések terén. Ezekbôl az információkból lehet táplálkozni a jövôbeli
fejlesztések tervezésekor.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Csehország tejgazdasága
Csehország, hivatalos nevén Cseh Köztársaság, legújabb
és rövidebb nemzetközi elnevezése szerint pedig Czechia
szárazföldi ország Közép-Európa nyugati részén. Területe
78.866 km2, népessége 10,58 millió. Fôvárosa és egyben
legnépesebb városa az 1,3 millió lakosú Prága. Csehország
hagyományosan fejlett gazdaságú ország, ahol az egy
fôre esô GDP értéke az európai uniós átlag 81%-a, az új
EU-tagországokét viszont jóval meghaladja. A gazdasági
növekedés két forrása az Európai Unióba, elsôsorban
Németországba irányuló export és a külföldi befektetések.
A gazdaság nagy része magánkézben van.

A

mezôgazdasági termelés fôleg az
ország nagyobb részét elfoglaló két
nagy medencében (az Elba folyó
menti Cseh-medencében és a Morva folyó
menti Morva-medencében) folyik. Ezek domborzata azonban nem hasonlítható a magyar
Alföldhöz, sokkal inkább dombvidéknek tekinthetô, így azokban a növénytermesztés, illetve a talajmûvelés magasabb költséggel végezhetô, viszont mindkettô kiváló adottságokkal szolgál a búza-, a sörárpa-, a komló- és
a cukorrépa-termesztés számára. Az állattenyésztés szempontjából meghatározó a
szarvasmarha tenyésztés, a sertés-, a juh- és
a baromfinevelés, ezeken belül meghatározó
a tejtermelés, amely 18%-kal részesedik a
teljes értékbôl.
Egyébként az ország mezôgazdasági adottságai – többek között az éghajlat és a vetésszerkezet szempontjából – nagyban hasonlítanak a magyarországihoz, néhány területen
viszont jelentôs különbségek mutatkoznak. Kevesen figyelnek fel arra, hogy Csehország éves
kukoricatermése pl. csupán egy töredékét teszi ki a nálunk évente betakarítottnak, ami elsôsorban a késô tavaszi és kora ôszi hûvösebb
idôjárásra vezethetô vissza. A két ország mezôgazdasága közötti legnagyobb különbség azonban történelmileg abból adódott, hogy hazánk
mezôgazdasága hagyományosan exportorientált volt, Csehország (illetve Csehszlovákia) –
iparának nagyobb súlyára és magasabb fejlettségére támaszkodva – megelégedett az önellátással, miközben mi folyamatosan a saját lakosságunk élelmiszer-szükségletének több
mint kétszeresét állítottuk elô.
Az említett két nagy csehországi medencét
körülölelô hegy- és dombvidék – a jobb csapadékellátás és ennélfogva a legelôk bôséges
fû hozama és a mûvelhetôség korlátai alapján
– a mezôgazdaság szempontjából még inkább az állattartásra van predesztinálva. Ebbôl adódóan a szarvasmarha állomány sûrû-

sége a cseheknél hagyományosan a kétszerese a magyarországinak, 1.000 lakosra és
100 hektár mezôgazdasági területre vetítve
egyaránt (jelenleg 119, illetve 31 egyed).
Csehország mai területén 1990-ben még
2,8 millió szarvasmarhát tartottak. Az ország
szarvasmarha-állománya 2010-re 1,3 millióra apadt, mára viszont 1,4 millió közelébe
fejlôdött fel, ebbôl a fejôstehén-létszám mintegy 373 ezer egyedet tesz ki. Az állomány
megoszlása azonban az ország 13 közigazgatási kerületében jelentôs eltéréseket mutat.
Területegységre vetítve a legtöbb szarvasmarhát a Dél-Csehországban (székhelye Cseske
Budejovice) és a Vysocsina kerületben (székhelye Jihlava) tartják, ahol az állománysûrûség a nyugati határkerületekben tartottnak a
háromszorosát teszi ki, de jelentôs az állomány koncentrációja a fôváros körzetében is.
A fejôstehén-állománynak az utóbbi negyedszázadban bekövetkezett csaknem 60
százalékos csökkenése több ok együttes hatására vezethetô vissza. Ebbe az irányba hatott a tejhozam átlagos növekedése, valamint
Szlovákia különválása, mivel korábban a nyugat-szlovákiai körzetek egy részét is cseh területekrôl látták el. A csökkenést tovább növelte az a tény, hogy a szocialista idôkben a
cseh tejfeldolgozó ipar fejlettsége és áruválasztéka nem tudott lépést tartani a gazdag
nyugat-európai országokéval. Ebbôl adódóan,
a rendszerváltás után a nyugati cégek modern, részben piaci újdonságnak számító és
tetszetôsebb csomagolású termékei elárasztották a cseh szupermarketeket, így az országon belül elôállított nyerstej egy bizonyos része feleslegessé vált. A két évvel ezelôtti,
egész Európára kiterjedô tejválság pedig – a
tejárak mélypontra zuhanása révén – újabb
lökést adott az állománycsökkenésnek, gyakorlatilag betetôzve azt.
A tejhasznosítású állomány mintegy 50
százalékát a helyi viszonyokra átkeresztezett

Cseh Holstein fajta teszi ki, amely elsôsorban
magas (évi 9-10.000 kg-ig terjedô) tejhozamával tûnik ki, a tejzsír- és tejfehérje-tartalom
viszont csak közepes szintû (3,5, illetve
3,3%). További 30 százalékkal részesedik a
Németországból származó, ugyancsak átkeresztezett Cseh lapálymarha, amely a Holstein fajtánál igénytelenebb, viszont valamivel
kevesebb (mintegy 7.500 kg) tejet ad. Egyes
körzetekben viszonylag nagyobb számban jelen van még a Franciaországból származó,
többnyire kettôs hasznosítású Montebeliarde,
a Pinzgauer és a Borzderes fajta.

Pinzgauer tehén

Cseh lapály tehén
Ez a fejôstehén-állomány a legutóbbi három év átlagában 2,85 millió tonna tejet
termelt, ami az EU tagországok együttes termelésének mintegy 1,75 százalékát teszi ki.
E két szám aránya azt is mutatja, hogy az egy
tehénre jutó tejhozam európai viszonylatban
a legmagasabbak közé tartozik, megközelíti –
a nagygazdaságokban pedig jóval meghaladja – az évi 8.000 kg-ot.
Az egy fôre jutó fogyasztás nyerstejbôl
évi 61 kg, tejtermékekbôl pedig összesen
(tej-egyenértékre számítva) 212 kg, ami
európai viszonylatban közepesnek tekinthetô,
a magyarországinál viszont jóval magasabb.
Az egy fôre jutó cseh sajtfogyasztás évente
10-11 kg körül mozog.
Itt azt is figyelembe kell venni, hogy a német határhoz közeli gazdaságok – a magasabb felvásárlási ár következtében – német
feldolgozóknak szállítják a tejet. Jelenleg 45
tejfeldolgozó vállalat mûködik az országban,
amelyek közül a két legnagyobb, a Madeta és
a Mlékárna Pragolaktos 29 százalékkal részesedik a teljes feldolgozásból. A megtermelt
tejmennyiségnek mintegy 96 százaléka na-

11

www.tejgazdasagiszemle.hu

ponta a feldolgozó vállalatokhoz kerül. A leadott tej 97,7 százaléka az elsô osztályú minôségi kategóriába tartozik. Ehhez azt is meg
kell jegyezni, hogy Csehország mai területén
az átlagos tejhozam már 40-50 évvel ezelôtt
is a 4.500 kg-ot közelítette, amikor Magyarországon még a 3.000 kg-ot sem érte el. Ez
elsôsorban annak a (német típusú) gazdálkodásnak volt az eredménye, amely többek között az istállók rendjét és higiéniáját, a tervszerû takarmányellátást, valamint a rendszeres állatorvosi felügyeletet, illetve az önitatók
rendszerét és a gépi trágyakihordást már a
múlt század hatvanas éveiben alkalmazta,
nagyüzemekben és családi gazdaságokban
egyaránt.
Mindezek mellett – amint a fentiek egyértelmûen mutatják – a tejtermelés (a fejôstehén-tartással együtt) a cseh mezôgazdaság
egyik legfontosabb szektorát képezi, az értékteremtés szempontjából csak a hús- és gabonatermelés elôzi meg, a foglalkoztatottak számát tekintve pedig az elsô helyet foglalja el az
országban. A cseh tejtermelés a legutóbbi
idôkig a nyugat-európai országokhoz viszonyítva, az olcsó munkaerôre és a saját takarmánybázisra támaszkodva alapvetôen versenyképes tudott maradni a nyugat-európai
országokkal. Jelenleg viszont a fejôstehenek
mintegy háromnegyed részét tartó nagyüzemek uniós és nemzeti támogatásainak várható csökkenése a termelés jövedelmezôségét
egy nagyon veszélyes sávba nyomhatja le,
ami a tejelô állomány további erôteljes csökkenését válthatja ki, sôt még a lakosság biztonságos tejellátását is veszélybe sodorhatja.
A fejôstehén állománynak az üzemenkénti
megoszlása a cseh mezôgazdaság sajátos
birtokszerkezetével függ össze, ahol ugyanis a
szocialista idôkben kialakult nagyüzemek jelentôs része egy kézben maradt. Ezt egyértelmûen mutatja az a tény, hogy az összes cseh
mezôgazdasági üzemeknek csak 3,8 százaléka rendelkezik 500 hektárnál nagyobb földterülettel, de ezek gazdálkodnak a teljes mezôgazdasági terület több mint kétharmad részén. Ugyanakkor az üzemek 80 százalékát
kitevô, 50 hektárnál kisebb (családi) gazdaságok csak a földterület 13 százalékával rendelkeznek. A szarvasmarha-állomány túlnyomó részét a nagygazdaságokban tartják. Ezért
kissé félrevezetô az a tényszám, hogy jelenleg
az 1.125 tejtermeléssel foglalkozó cseh gazdaságban egy üzemre átlagosan 314 fejôstehén jut. A nagygazdaságok ugyanis legalább
5-600, a családi üzemek viszont nagyrészt
csak 5-10 tehenet tartanak (sok közülük csak
egyet vagy kettôt).
A tej felvásárlási ára jelenleg a két évvel ezelôtti 6,20 koronáról 8,41 koronára (mintegy
100 Ft-ra) emelkedett az országban, ami az

EU tagországok között a legalacsonyabbak
közé tartozik. Ez az ár a nagyobb üzemek számára – a nagyobb tömegû termelésbôl adódóan – bizonyos nyereséget biztosít, az egykét tehenes gazdák viszont többnyire családi
ellátásra rendezkedtek be, és mivel a takarmányt maguk állítják elô, a jövedelmezôségnek kisebb jelentôséget tulajdonítanak.
Ugyanakkor a fogyasztó a szupermarketekben
14-18 koronát fizet egy liter (kiszerelt) tejért.
Az országban évente megtermelt 2,85 millió tonna tejbôl az utóbbi 2-3 év átlagában
600.000 tonnát ivótejként fogyasztottak el,
vagy exportáltak, emellett több mint 100.000
tonna sajtot, 131.000 tonna joghurtot,
72.000 tonna tejfölt és savanyú tejterméket,
valamint 29.000 tonna tejport állítottak elô.
A belsô termelésbôl származó sajtokhoz
2016-ban még 84.000 tonnát importból is
beszereztek. Az országban gyakorlatilag csak
külföldi eredetû sajtokat gyártanak, ezek közül a legkedveltebb az Edámi. Az egyetlen
eredeti cseh sajt az Olomouci túrósajt, magyarul pogácsasajt vagy Kvargli, ez a neve a
német Quark ('túró') szóból ered.

A híres cseh sörsajt a kis olomouci rúzsos, azaz a csodásan illatozó és fenséges ízû eredeti Olomouci Kvargli, ez nálunk is kapható. 2010-ben hosszú perlekedést követôen az Európai Bizottság immáron földrajzi eredetvédettséget adott
az Olomouci Kvarglinak, egyszer s mindenkorra megkülönböztetve német és
osztrák hasonmásaitól, másolataitól.
Az elsô írásos emlékek a Kvargliról a XV.
századból származnak, parasztgazdaságokban gyártották, majd 1790-tôl sajtüzemben.
Ez idôtôl kezdve ez az ínyencség a cseh konyha nélkülözhetetlen részévé vált. A Kvargli
nagyüzemi gyártása Alois Wessels telephelyén, Losticében, Olomouctól 30 km-re
1876-ban indult, s napjainkban a hagyományos receptúrát modern technológiával ötvözik. Az elégedett hazai és külföldi vásárlók
évente mintegy 2.000 tonnát fogyasztanak az
„eredeti Olomouci Kvargliból”.
A Kvargli egyebek között annak is köszönheti sikerét, hogy a sajtféleségek között egyedülállóan alacsony zsírtartalommal rendelkezik – abszolút zsírtartalma max. 1% –, és ebbôl kifolyólag még a fogyókúrázók is bátran
fogyaszthatják. A cseh sörök, a kiváló és vi-

lághírû Pilsner Urquell és a Svíčková nevû jellegzetes cseh étel (marinált marhahús krumplis knédli gombóccal) mellett a
Pivní sýr (sörsajt) is a cseh nép ajándéka az
emberiségnek. Régebben a magyar tejipar is
gyártotta a pogácsasajtot, hasonló sajtok nálunk ma is kaphatók (pl. a Romadur jellegûek
és a csodás Pálpusztai).
A 2004. évi EU csatlakozás elôtt Csehország nyers tejet gyakorlatilag egyáltalán
nem, de feldolgozott tejtermékekbôl sem exportált nagyobb mennyiségeket. 2016-ban
viszont már mintegy 8,9 milliárd koronára rúgott a külföldre szállított cseh tejtermék értéke, bár közben a cikkcsoport
cseh importja is 7,04 milliárd koronára
szökött fel. A tejtermékek külkereskedelmének sajátos problémája, hogy a kivitel
nagy részét a nyerstej teszi ki, az importban
viszont a feldolgozott termékek túlsúlya a
jellemzô. Helyi elemzôk azt mondják, hogy
az értékes cseh tejet engedik kifolyni az országból, egy részét pedig feldolgozott formában, magasabb áron vásárolják vissza. A feldolgozott külföldi termékek minôségével és
választékával a belsô tejfeldolgozás még
mindig nem tud versenyezni. Az exportimport összetételének különbözéségét mutatja, hogy 2015-ben a cseh exportban a
nyerstej 43 (savóval és tejporral együtt 62)
százalékot tett ki, miközben az importból a
sajtok 57 (a joghurtokkal és a vajjal együtt
82) százalékkal részesedtek.
Mindezek ellenére az összes tejtermékek
külkereskedelmi mérlege – a legutóbbi 10
évben mintegy felére zsugorodva – cseh
szempontból 1,8 milliárd korona körüli pozitív egyenleget mutatott. Ezen belül a friss
termékek forgalmának a szaldója pozitív, a
hosszabb érlelési idejû termékeké pedig negatív. A cseh tejexport legfontosabb felvevô
piacait Szlovákia, Németország, Lengyelország és az Egyesült Arab Emírségek képezik,
bár a vásárló országok száma meghaladja a
hetvenet, és az embargó elôtt Oroszország is
ezek közé tartozott; az importnak viszont
több mint 95 százaléka az EU tagországokból származik.
Összefoglalva: a cseh tejtermelés a mezôgazdaságuk harmadik legnagyobb jövedelemtermelô ágazata a hús- és a gabonatermesztés után, de foglalkoztatásban az elsô.
A tejfeldolgozás és a tejtermék-külkereskedelem fejlettnek mondható, és jól illeszkedik
az EU tejpiacához. Kiváló söreik kísérôi az
egyedi és hagyományos rúzsflórás sajtjaik.
Nemzeti ételeikkel együtt színesítik a világ
gasztronómiáját.

2 dr. TÓTH ENDRE és KIMMEL ISTVÁN
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Mezôgazdasági gépesítési díjat kapott
a magroppantó-silófóliatöltô
A 78. Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár mezôgazdasági gépesítési díját kapta
a Hevesgép Mezôgazdasági Gépgyártó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. magroppantó-silófóliatöltô gépe.

A

z 1958-ban alakult Hevesgép munkatársainak
négy évre volt szükségük a gép kifejlesztésére.
A magroppantó-silófóliatöltô gép a betakarítás után a
nedves szemes terményeket megroppantja, közvetlenül szállításra készre csomagolja, vagy a magroppantás után biztosítja
az állattenyésztésben általánosan elterjedt hagyományos, silózott, erjesztett formában történô tárolást. A módszer feleslegessé teszi a tároló épületet, illetve a szárítóberendezést.
Egy tejtermelô gazdaságnak anyagi megfontolásból érdemes
használni ezt a berendezést, mert két oldalon jelentkezik a
megtakarítás. Egyrészt elmaradnak a tároló kapacitás kiépítésének és a hagyományos tároláshoz kötôdô szárításnak a költségei, másrészt a siló állagú erjesztett takarmány az állatoknál
a hús- és tejtermelés esetén is jobb hatásfokkal tud hasznosulni. Ezek jelentôs költségcsökkenést eredményeznek.

A gép
használatáról a
felhasználóktól
egyértelmû
pozitív
visszajelzéseket
kaptunk;
a gép
hatékony,
megbízható.

OMÉK gépesítési díj

A berendezés a konkurenstôl abban különböztethetô meg elsôsorban, hogy a betakarított terményt egy jól vontatható, a saját
garatából a meghajtó traktor hidraulikus körérôl megtáplált, hidromotorral hajtott csiga segítségével tudja gyûjtôtartályba továbbítani, majd megroppantani és a silófóliába tölteni a takarmányt,
amely mûvelethez egy traktor elegendô. Tehát az adagoláshoz
nincs szükség egy második erôgépre, a beszállítást végzô pótkocsiról közvetlenül a garatba surrantható a termény.
Tervezzük, hogy újabb berendezéssel mutatkozunk be a tejtermelô gazdaságoknak. A gép a szálastakarmány silófóliába töltésére lesz alkalmas.

MÛSZA KI ADA TOK:
szállítási szélessége:
2,35 m
szállítási magassága:
2,95 m
szállítási hosszúsága:
7m
tömege (üres állapotban):
2300 kg
a gumiabroncs mérete:
10.0/75-15,3
teljesítménye (anyag- és technológiafüggô):
• gabonafélék (búza, árpa, stb.):
20-30 t/h
• kukorica (nedvesség max. 35%): 30-40 t/h
a roppantó hengerek hossza:
600 mm
a roppantó hengerek átmérôje:
Ø400 mm
a hajtott hengerek fordulatszáma: 305 ford./min
teljesítmény-szükséglet:
59 kW
TLT fordulatszám:
540 ford./min
a hidromotor olajnyelése:
60-75 l/min
el. teljesítmény-igény:
12V max.: 0,180kW/h
elektromos csatlakozás:
7 pólusú/ 12V
a fóliatömlô paraméterei:
átmérôje (standard):
5'=1,520 m
hosszúsága (standard):
60 m
vastagsága:
0,24 mm
a tömörítô csiga fordulatszáma:
230 ford/min
a felhordó csiga átmérôje:
Ø270 mm
a felhordó csiga fordulatszáma: 70 l/min esetén 240 ford/min
a tömörítô csiga átmérôje:
Ø340 mm
vontatási sebesség max.:
40 km/h
2 LADÁNYI LÁSZLÓ kereskedelmi igazgató
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A génmegôrzés nemzeti és vállalati ügy

2. rész

Lapunk szeptemberi számában Mezôszentgyörgyi Dávid, a Földmûvelésügyi Minisztérium kiemelt génmegôrzési feladatokért
felelôs miniszteri biztosa a fenti cím alatt megjelent szakcikkben
tájékoztatott arról, hogy stratégiai dokumentum rögzíti:
elkülönítetten kell kezelni a növényi és állati génmegôrzést.
A növényi génmegôrzés területén a Növényi Diverzitás Központ,
míg a haszonállat-génmegôrzési tevékenységek esetében
a Haszonállat-génmegôrzési Központ a kijelölt szervezet.
Dr. Mezôszentgyörgyi Dávid

A

miniszteri biztos
kentsék az import függôséget. Egyben metémában két minisztériumi vezetôgemlítette, hogy a jövôbeni támogatások
nek és a Növényi Diverzitás Közegy jelentôs része a zöldítéssel lesz kapcsoleménye szerint hol találkozik génmegôrzéspont igazgatójának véleményét silatos, aminek a legfontosabb pontja a biokerült megtudnunk.
ben a nemzeti ügy és a vállalati gazdálkodók
lógiai sokszínûség megôrzése, amely munérdeke? A másik: a génmegôrzés miként
Elsôként dr. Fazekas Sándor miniszterkához a minisztérium minden segítséget
szolgálja az állattenyésztés fejlesztését?
tôl kértünk tájékoztatást, aki elmondta:
meg fog adni.
A génmegôrzésre vonatkozásában a
a génmegôrzés elsôsorban nemzeti ügy.
nemzeti és vállalati (vállalkozói) érdek mind
A Növényi Diverzitás Központban (NöDiK)
hosszú távon, mind rövid távon mindenütt
található növényfajok és fajták nemzeti
1100 NÖVÉNYFAJT ÔRIZNEK
találkozik, ahol a mezôgazdaság, illetve a
kincseink. A miniszter hozzátette, a tápiónépélelmezés mennyiségi és minôségi bizszelei intézetben folyó munka az ország
Baktay Borbála, a NöDiK igazgatója istonságának bármiféle kérdése felmerül.
függetlensége szempontjából is jelentôs,
mertette, hogy a jelenlegi formájában TápiA világ népessége a 2050-es évek végére a
hiszen ez a GMO-mentes nemesítés hátteószelén mûködô Növényi Diverzitás Közrének bázisa. A génbank hálózat fejlesztépontban 94 ezer tételt tárolnak, és 1100
mainak kétszeresére is nôhet, ezért a mese, valamint a diverzitás-központban tárolt
növényfajt ôriznek. Az állomás elsôsorban
zôgazdasági hozamokat is meg kell duplázgyûjtésekbôl, illetve nemzetközi génbanni. Az ezekhez szükséges forrásokat már
növények megôrzése nemzetbiztonsági
kokból szerzi be az egyedeket, csere útján.
csak a világ génbankjain keresztül lehet
kérdés, egyben felelôsség a jövô generáLegfontosabb feladatuk a génbankban lévô
megtalálni. Másrészt napjaink égetô szükciója iránt is. A folyamatosan gyarapodó
növények megôrzése. Ennek eredményeségszerûsége, hogy gyermekeink – és tergénbanki gyûjtemény Európa ötödik, a viként maradhattak meg például olyan növémészetesen mi magunk is – megfelelô milágon a tizenharmadik legnagyobb gyûjtenyek is, amely ma már a nemzeti fajtajegynôségû termékekhez jussunk. A tej és a
ménye. Ez a folyamatosan végzett munka
zékben nem szerepelnek, illetve a termesztejtermékek vonatkozásában ezt csak
lehetôvé teszi, hogy a nemesítôk munkája
megfelelô mennyiségû és minôségi takarszámára a jövôben is rendelkezésre álljon
tésbôl már kiszorultak. Fenntartásuk azért
mányozással lehet érdemben garantálni.
a szükséges növényállomány. Egy FAOis fontos, mert a kistérségi családi gazdasáEhhez viszont vissza kell hozni a takarmánybecslés szerint az elmúlt száz évben a megokban nagyon jól hasznosíthatók. A génzôgazdaságban használt fajok 75 százalébank elsôsorban a szántóföldi és zöldségtermesztésbe azokat a genetikai elemeket,
növények megôrzésével foglalkozik, de
ka elveszett, kivétel Magyarország, mivel
amelyeket a haszonnövények termesztése
2010 óta – a pannon projekt keretében – a
megvannak a saját növény-fajaink a továbmiatt elvettünk.
vadon élô növényfajok magvait is tárolja,
bi génmegôrzés számára.
A második kérdésre válaszolva az elôadó
amivel az intézet a teljes hazai növényi génCzer ván György agrárgazdaságért feleelmondta, hogy véleménye szerint a génmegôrzést is lefedi.
lôs államtitkár az intézetben folyó munkával
megôrzésben rejlô lehetôségek a takarmáAz igazgatónô tájékoztatása után lehetôkapcsolatban hangsúlyozta az élelmiszernyok, illetve a takarmányozás, tartósítás és
ségünk volt kérdéseket feltenni. Az egyik: vébiztonsági szempontokat. Ha tudunk szatakarmánytárolás területén is hasznosíthaporító anyagot biztosítani a netók. További lehetôség: az állatmesítôknek, nem leszünk kiszolgáljóléti alapfeltételeknek megfeletatottak mások számára. Arra is fellô, mennyiségileg és minôségihívta a figyelmet, hogy az intézet
leg kiegyensúlyozott takarmáegyüttmûködik más hazai intézményozás biztosításával, illetve javínyekkel is, például az import fehértásával elérhetô hozamnövekeje-takarmányok kiváltása érdekédés. A génmegôrzés a késôbbiek
ben. Emlékeztetett arra is, hogy
során alapja lehet a tönkrement
Magyarország is aláírta a Duna-tértermészetes legelôink és rétjeink
ség GMO-mentes szójatermesztést
okszerû megújításának is – vélecélzó egyezményét, amely szerint az
kedett a kérdéseinkre válaszolva
aláíró nyolc ország közösen tevéBaktay Borbála.
kenykedik a tudományos kutatás és
A Növényi Diverzitás Központ Tápiószelén
termesztés területén, hogy csök2 dr. LENDVAY BÉLA
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I. SZEGA Nemzetek Sajtfesztiválja
Egybehangzó sajtóvélemények szerint hazánk közelmúltbeli
történetének legnagyobb sajtünnepét rendezték október
28-án a Budai Várban lévô Hilton Budapest luxus szálloda
báltermében. A sajtfesztiválra mintegy 1500-an látogattak el,
ami jelentôs siker a sajtos rendezvények történetében.
A szervezôket is meglepte, hogy szûkösnek bizonyult
a 700 fôs befogadású bálterem, több alkalommal fel kellett
függeszteni a vendégek bebocsájtását.

A

rendezvény rangját emelte, hogy
a Sajtmesterek Nemzetközi Céhe
– amely 40 ország 6000 sajtkészítôjét képviseli – megalapította a Magyar Páholyt, amelynek vezetôje Gábossy
Ádám lett, tagjai pedig Bognár Gábor és
Tóth Tamás. A páholy létrejöttével a magyar sajtok egyre jelentôsebb szerepet
kaphatnak a nemzetközi színtéren. A fesztiválon megrendezték a Magyar Sajtok
Versenyét, amelynek gyôztese a Csíz Sajtmûhely lett – a Baracskai félkemény sajttal – ezzel megszerezte a jogot a 2019-es
Mondial du Fromage-on, a világ egyik legrangosabb nemzetközi sajtversenyén való
szereplésre.
Gábossy Ádám, a Szega Camembert
Kft. ügyvezetôje, a rendezvény fôszervezôje a magyar sajtkultúra helyzetét firtató

kérdésemre válaszolva elmondta, hogy
biztató jel az, hogy egyre többen foglalkoznak sajtkészítéssel, és népszerûek a kézmûves sajtok. A rendszerváltáskori sajtkínálat 90%-át kitevô trappista piaci részesedése napjainkra 70%-ra csökkent, de a
vásárlók árérzékenysége folytán még döntô többségben ez a sajttípus vezeti a listát, hisz a kisüzemben kézi munkaerôvel
készült sajtok értelemszerûen drágábbak,
mint a nagyüzemi körülmények között készült trappista, amelynek kilónkénti ára
2000 Ft alatt van. A SZEGA-nak mint a
minôségi sajtok kereskedôjének az a küldetése, hogy elôsegítse a magyar sajtok
minôségének javulását és részarányuk
növekedését a kereskedelemben.
– Milyen jellegû és hányféle sajtot
kóstolhattak a fesztiválra látogatók?
– A sajtfesztivált Charles de Gaulle elnök
elhíresült mondásának szellemében
szerveztük, amely szerint az olyan ország, amelyik 365 féle sajtot gyárt, az
nem veszítheti el a háborút. A francia
analógiára utalva mi is gyôzni akarunk,
ezért 365 féle sajtot állítottunk ki.
– A magyar páholy megalakulása miért
fontos a sajtkészítô szakma számára?
Mi várható annak mûködésétôl?
– A magyar sajtkultúra történetében mérföldkônek számít, hogy megalakult a páholy, mivel a Sajtmesterek Nemzetközi Céhe gyakorlatában jól bevált módszereket
tudjuk majd adaptálni a hazai viszonyokra.
A páholynak nagyon fontos szerepe lesz
abban, hogy a magyar sajtokat megismer-

Roland Barthelemy a Francia
Sajtmesterek Nemzetközi
Cégének elnöke Kovács
Lászlóvala KKASE-Sajtkészítôk
Egyesületének elnökével
jék szerte a világban A szervezetszerû
együttmûködés adta keretek tág lehetôséget adnak a hazai sajtkultúra további, az
eddigiektôl eredményesebb fejlôdésére.
Komplex segítséget nyújtunk majd a sajtkészítôknek a technológiai folyamatoktól
kezdve a marketingig. Szeretnénk megoldást találni a sajtkészítô szakemberek képzésének hiányosságaira, és a sajtbírálók
képzésének rendszerét is nemzetközi szintre fejlesztjük. A páholy programjába szeretnénk bevonni az összes érintett szervezetet, intézményt, sajtkészítôt, sajtgyártót,
hogy a közös gondolkodást majd hatékony
cselekvés kövesse.
– Van visszajelzés arra vonatkozóan,
hogy sajtjaink nemzetközi összehasonlításban hol tartanak?
– A tavalyi évben megrendezett versenyünkön gyôztes Ranolder sajt az idei,
Toulouse-ban tartott nemzetközi megmérettetésen aranyérmes lett, a másik két
sajtunk ezüst- és bronzérmet nyert. Ez
olyan verseny volt, amelyet a sajtok Bocuse d'Or-nak tekintenek, ahol 20 ország
655 sajttal képviseltette magát. Az eredmény bátorít bennünket, hogy további sikereket igyekezzünk elérni.

A Magyar Sajtok Versenyén 11 sajtkészítô indult. Az eredmény:
1. Csíz sajtmûhely – Baracskai félkemény sajt
2. Tekeresvölgyi manufaktúra – Matuzsálem-14
3. Bükki Sajtmanufaktúra – Faszenes Tehénsajt

Pazar kínálat a zsúfolásig
telt bálteremben

Közönségdíj: Tekeresvölgyi manufaktúra – Matuzsálem-14
2 BEMI
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A Csíz Sajtmûhely a Magyar
Sajtok Versenyének gyôztese
Interjú az aranyérmet nyert Kun Anitával
– A Hilton Szállodában elsô alkalommal megrendezett Nemzetek Sajtfesztiválján robbant
be a köztudatba a Csíz Sajtmûhely neve, miután aranyéremmel jutalmazták a Magyar Sajtok Versenyén. A díjjal együtt megkaptad a lehetôséget arra, hogy a világ egyik legrangosabb nemzetközi sajtversenyének számító
2019-es Mondial du Fromage-on is megmérettesd magad. A verseny elôtt álmodtál arról,
hogy te leszel a gyôztes?
– Nem, ôszintén szólva eszünkbe sem jutott. Meghívtak a versenyre, amit már önmagában is megtisztelônek tartottunk. Azért mentünk el, mert úgy
gondoljuk, hogy mindenbôl lehet tanulni, és a szervezôk felajánlották, hogy a francia bírák véleményét a verseny után megkapjuk, ami sokat segít
majd a sajtok hibáinak kiküszöbölésében.
– Egy hónapon belül a második aranyérmet
zsebelted be, hisz a Sajtmustrán is „aranyesô” hullott rád. Mi történt veled, hogy sikert,
sikerre halmozol?
– Azt gondolom, hogy az éveken át tartó kemény
munka meghozta a gyümölcsét. Gyerekkorom óta
bármiben, amit csináltam, arra törekedtem, hogy
a legjobb legyek. A sajtkészítésben sincs ez másképp. Imádom a munkámat, szeretek tökéletes,
minôségi munkát kiadni a kezembôl. Ez most épp
egy élelmiszerben testesül meg, ami nagyon hálás dolog, mert a magyarok imádnak enni, ezért
rengeteg dicséretet kapunk.
– Eszedbe jut még, milyen volt a kezdet? Melyik volt az elsô sajt, amelyet életedben elôször készítettél?
– Sosem fogom elfelejteni, hogy milyen nehéz
volt a kezdet! Megküzdöttem azért, hogy idáig eljussak, bár korántsem gondolom, hogy az út végén vagyok! Sôt! Sokan gondolták, hogy bolond
vagyok, amikor feladtam a remek állásomat
azért, hogy sajtkészítô legyek. Én viszont úgy
éreztem, hogy sokkal többre vagyok képes, ezt a
vágyamat a munkahelyemen nem sikerült megvalósítanom, ezért mindenképpen kerestem egy
lehetôséget, ahol a saját ötleteimet megvalósíthatom. Ez lett a sajtkészítés!
– Hogy alakult ki a víziód arról, hogy milyen
sajtot szeretnél készíteni? Mennyit dolgoztál
azon, hogy a Baracskai félkemény sajtod
megszülessen? Nehéz „szülés” volt?
– A férjemmel szerettünk volna egy olyan érlelt
sajtot készíteni, amely csak ránk jellemzô termék.

Nagyon tetszett a holland gouda forma, ezért
választottuk ezt. Sokat kísérleteztünk, olvastunk, beszélgettünk más sajtkészítôkkel, amíg
kialakult a Baracskai félkemény receptúrája.
Nehéz szülés volt, de megérte; bár most, a verseny után tudom, hogy sokat kell még finomítani rajta. Ez lesz a feladat 2019-ig.
– A sajtmûhelyed neve: Csíz Mit üzensz ezzel a névvel? Az értelmezés szerint a csíz
élénk, örökmozgó madár, nagyon barátságos, és nagyon gyorsan megszelídül.
– Nagyon jó, amit kérdezel! Azért lett Csíz, mert
angolul sajtot jelent, ugyanakkor ezt mondjuk,
amikor fotózunk, és mosolyogni kell. Én egy nagyon életvidám, mosolygós ember vagyok, ezért
ez a játékosság, a humor közvetítése fontos volt
számomra. Ha megnézed a logónkat, abban is
a vidámság, kedvesség tükrözôdik vissza. A csíz
ugyanakkor egy szép madár is, tehát a névben
benne van a szárnyalásunk is, hogy a sajtkészítésben megvalósíthatjuk az elképzeléseinket,
kiélhetjük a kreativitásunkat, szárnyalhat a fantáziánk. Ezúton is nagyon köszönöm a csapatnak, akik az elképzelésem alapján segítettek alkotni.

Kun Anita a Csíz
Sajtmûhely vezetôje

– Hirtelen ismert ember lettél, felkapott a
média. Hogy bírod az újabb megpróbáltatást? Szeretsz reflektor fényben lenni?
– Igazából nem annyira. Bár a szereplés nem áll
távol tôlem, és sokat versenyeztem fiatalabb
koromban is, inkább otthon szeretek lenni a
sajtjaim és a családom körében. De tudom,
hogy ez hozzátartozik a cég és a márka építéséhez, és szívesen teszek eleget a felkéréseknek.
– A siker még nagyobb tettekre inspirál? Mire számíthat a sajtkészítô közösség és kuncsaftjaid, a vásárlók?
– Igen, az adrenalin-szintünk most be van állítva! Elég nagy bennem a megfelelési kényszer,
és nem szeretek csalódást okozni. A vásárlóim
tudják, hogy mindig a legjobbat igyekszem adni. Mindig törekszem arra, hogy széles legyen a
választék, és legyen valami kis újdonság a sajtjaink között. Van, amikor egy új forma, egy új íz
vagy egy újfajta sajt a cél. Már be van táblázva
a jövô év eleje, megyek külföldre képzésekre,
remélem, hamarosan tudok ismét valami újat
mutatni a vásárlóimnak.
2 BEMI
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Rangos eseménysorozat
volt az idei Coop Rally
Szakmai program keretében
Hajdúböszörményben és Mátészalkán is
bemutatkoztak a legkiválóbb tejtermékgyártók
Az idén tizenkettedik alkalommal tartották meg a magyar
élelmiszergazdaság ünnepét, a COOP Rallyt. A hagyománnyá
vált a szakmai programon 115 élelmiszeripari,
kiskereskedelmi, szolgáltató cég száz versenyjármûnek
nevezett autójával Magyarország északkeleti régiójába
látogatott el szeptember 14-15-én.

A

versenyre benevezettek Albertirsától indulva 735 kilométert tettek meg. A Rally fô célkitûzése a
minôségi magyar termékek népszerûsítése
volt. Ahol megálltak – legyen az falu vagy
város –, népes közönség várta ôket, és
mindenütt jó hangulat alakult ki. Ez történt
a szakmai út böszörményi állomásán is,
ahol többek között a Bocskai Néptáncegyüttes tagjainak a bemutatója bizonyította,
hogy a magyar termék, a magyar viselet és
a magyar tánc csodálatosan megfér egymással és fergeteges hangulatot tud teremteni.
A COOP vezetôin kívül dr. Feldmann Zsolt,
a Földmûvelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkára is
részt vett az eseményen, és mindenütt felszólalt, ahol a sajtótájékoztatók voltak. Elmondta: a piacbôvítés is célja az eseménysorozatnak ezért minél több fogyasztóval
szeretnék megismertetni a kiváló minôségû
magyar élelmiszert, illetve az elôállító cégeket. Szó volt arról is, hogy a kormányzat a
mikro és a kisvállalkozások fejlesztésének
segítésére háromszáz-milliárd forintot irányzott elô. A százmilliárdos Ginop-forrásra pedig a közepes méretû élelmiszeripari válla-

Futószalagon a kaskavál sajt

tok pályázhatnak. Az elnyerhetô források 50
százaléka vissza nem térítendô állami támogatás. Ehhez még Tóth Béla, a COOP vezérigazgatója hozzáfûzte: az élelmiszer-kiskereskedelem piaca 2 700 milliárd forint árbevételt ért el, amelyen belül a COOP Csoport árbevétele tavaly 582 milliárd forint
volt. A növekedés tízmilliárd forint. A harmincezer munkavállalót foglalkoztató üzletlánc 1580 településen van jelen, és háromezer beszállító partnerével oldja meg a feladatait.

LÁTOGATÁS A
„SAJTNAGYHATALOMNÁL”,
A BÖSZÖRMÉNYI
KÖRÖSTEJ CSOPORTNÁL
A Köröstej Csoport a magyar tejgazdaságban fogalom. 1991-ben alakult, mára viszont Magyarország legnagyobb sajtgyártójává fejlôdött. A COOP Rally résztvevôit a libanoni származású Dr. Riad Nabulsi, a Köröstej Csoport több évtizede Magyarországon élô tulajdonosa köszöntötte. Magáról
azt mondta, hogy a rendszerváltást megelôzôen orvosként végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Néhány év sebészorvosi munkáját követôen külkereskedelemmel, majd sajtgyártással kezdett foglalkozni. Amint mondta, Magyarországot hazájának tekinti, és küldetésének tartja a magyar élelmiszerek külföldi piacokra történô
kijuttatását, nem feledkezve meg a magyar
lakosság színvonalas ellátásáról.
A személyes bemutatkozás után megkezdôdött a vállalat tevékenységének ismertetése.
A Köröstej csoport négy gyártó üzemet
mûködtet országszerte. Két üzem az Alföldön, Hajdúböszörményben és Köröstetét-

Dr. Feldmann Zsolt,
dr. Riad Nabulsi és Tóth Géza
a Köröstejnél
lenen, kettô pedig a Dunántúlon, Barcson
és Katócsán van. Éves szinten 140 millió
liter tejet dolgoznak fel. A vállalat évente
30 ezer tonna sajtot gyárt. Árbevétele
2016-ban 28 milliárd forint volt. Ezzel hazánk elsô számú sajtgyártója. Termékeinek kétharmada exportra kerül, 43 országba. Jellemzôen elsôsorban a KözelKelet országaiba, de Európa-szerte, kontinensünk szinte mindegyik országában jelen vannak a termékeikkel. Mivel minden
ország ízlésére odafigyelnek, ezért 143 féle sajtot ajánlanak világszerte.
Tóth László, a böszörményi üzem igazgatója elmondta, hogy a Köröstej 2005-ben
vásárolta meg a sajtüzemet, ezzel megmenekültek akkor a bezárás elôl. Az új tulajdonos a gyárat korszerûsítette, tevékenységét bôvítette, ezzel nagy kapacitású sajtüzemmé fejlesztette. Az üzemben gyártanak kaskavál, trappista, mozarella, labneh
és joghurt sajtokat, vajkrémet, mascarponét, körözöttet és ricottát. A Barcsi és a
Kacsótai Tejüzemben krém fehér sajtot,
parenyicát és grillsajtokat. Minden üzem
saját termékkörrel rendelkezik. A gyártási
és egyéb feladatokat mintegy ezer fô dolgozói létszámmal oldják meg.

TERMÉKFEJLESZTÉS,
INNOVÁCIÓ, ELISMERÉSEK
A Köröstej Kft. nagy hangsúlyt fektet a folyamatos termékfejlesztésre. Ezt támasztja
alá az, hogy a krémsajt vagy Labneh termék gyártása során a sajtgyártás mellék-

Érlelôben a sajtok
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termékeként megjelenô savóból a fehérjéket is hasznosítják. Az idén kezdték meg az
üveges krémsajt gyártását, 2017-ben került piacra a Serpenyôs Grill sajt, és folyamatban van az 50 gramm kiszerelésû „mini tégelyes” termékkör piacra juttatása is.
Mint megtudtuk, a Köröstej Kft. a kiemelkedô minôségû munkájáért számos díjban,
elismerésben részesült. Ezek közül külön
említésre méltó a nemzetközi Sajtolimpián
a Hajdu grill sajt arany- és a joghurtsajt
ezüstérme. Nagy elismerésként értékelhetô, hogy az évek során a fogyasztók szavazatai alapján a három Hajdu-sajt, a grill sajt,
a joghurt sajt és a parenyica is Az Év Terméke díjban részesült. Külön említésre méltó
esemény volt, amikor 2014-ben a kormány
és a Köröstej cégcsoport együttmûködési
megállapodást kötött. Mindezek alapján a
Magyar Köztársaság elnöke Dr. Riad Naboulsit a hazai gazdaság támogatójaként és az
arab világ vezetô sajt-exportôreként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntette ki.
A COOP Rally résztvevôi igen nagy elismeréssel távoztak a Köröstej Csoport böszörményi gyárából, mivel lehetôségük volt
a gyártási folyamatokat megtekinteni.
Másrészt olyan látogatásnak lehettek aktív
szereplôi, ahol mindenben az ôszinteség
volt a jellemzô, és ebben a légkörben gazdag tapasztalatcsere bontakozhatott ki.

A PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI:
A GYERMEKEK KEDVENCE,
A FELNÔTTEK ÖRÖME
LÁTOGATÁS A
FRIESLANDCAMPINA
MÁTÉSZALKAI GYÁRÁBAN
A Pöttyös Túró Rudi története az ötvenes
évekig nyúlik vissza. A magyar Tejipari
Trösztnek 12 évi áldozatos munkájába került annak kifejlesztése. Ez a termék ma
már sok országban ismertté vált és népszerû lett. A magyarok „Rudi”-imádata vi-

Szautner Péter vezérigazgató
köszöntötte a vendégeket és
ismertette az üzem tevékenységét
tathatatlan. Az ország 10 legelterjedtebb
márkái között az élen a Pöttyös Túró Rudi áll. A hazai sikereken felbuzdulva kísérelte meg a FrieslandCampina a külföldi
export elôkészítéseként a hatmillió eurós
kapacitásnövelô beruházást, és sor került
egy új üzemcsarnok megépítésére és korszerû csomagológépek beszerzése. Növelték az eltarthatósági idôt is. Ez utóbbi azért
is lényeges momentum, mert Mátészalkáról kívánják ellátni egész Európát.
A Rally résztvevôit Szautner Péter, a
FriseslandCampina Hungaria Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, majd elmondta,
hogy cégük a holland Royal FrieslandCampina magyarországi leányvállalata, amelynek különlegessége, hogy a világ legnagyobb szövetkezeti rendszerben mûködô
vállalata: gyökerei egészen 1871-ig nyúlnak vissza. Az anyacég évente 11 milliárd
kilogramm tejet vásárol és dolgoz fel, és a
termékeivel a világ több mint 100 országában van jelen. A hazai cég közel 50 tejtermelô gazdasággal áll hosszú távú szerzôdésben, és a beszállított alapanyagot
azonnal feldolgozzák. A Pöttyös termékek
napi frissen gyártott túróból készülnek,
mintegy 300 dolgozó közremûködésével.
Az üzembôl közel 200 millió darab Túró
Rudi kerül ki, nagy részben hazai fogyasztásra.

ÚJ TERMÉKEK ÉS KÉRDÉS
AZ EXPORTRÓL
A gyártás egy pillanata,
a becsomagolt Túró Rudival

Az idei évben sikeres volt az új termékek
bevezetése, a Fitt Pöttyös termékcsaláddal. A siker titka, hogy nálunk a marcipá-

nos Túró Rudi a Szamos marcipánból, a
szilvalekváros a Szatmári szilvalekvárból
készüljön, mivel ezek kategóriájukban kiemelkedô minôséget képviselnek. Lapunk
kérdésére a vezérigazgató elmondta: a
magyarok részérôl a termék sikere meggyôzô, ugyanakkor az export fokozása érdekében még sok a tennivaló. Dota márkanéven Romániában és Szlovákiában
vannak szép export-eredményeik. A vállalat a visegrádi országok után arra törekszik, hogy a Benelux államok piacait célozza meg, mivel ezen országokban az anyacég jó üzleti pozíciókkal bír. Végezetül
arról is kaptunk tájékoztatást, hogy az értékesítés nettó árbevétele a 2016-os évben 30 milliárd forint volt, amelyben a Túró Rudi exportja is szerepelt. A tájékoztató
és a felszólalások után a vendégek üzemlátogatáson vettek részt.

Az üzemet meglátogató vendégek
A két tejipari cég sikeres bemutatkozása
után a Rally résztvevôi a Mecsek Füszertnél, a Mirelit Mirsa Zrt.-nél, a Szatmári
Malom Kft.-nél, a Nagykun Hús Kft.-nél, a
HELL ENERGY Magyarország Kft.-nél, az
Unió Coop üzletében és a Co-op Star Zrt.
szupermarketben tettek látogatást.
Megítélésünk szerint a 2017. évi COOP
Rally szakmai programként elérte célját,
mert ráirányította a figyelmet a kiváló minôségû hazai élelmiszerekre, felhívta a figyelmet az ország élelmiszer-iparának mai
értékeire, a hazai gyártás megtartásának
és erôsítésének fontosságára, valamint a
tradíciókra épülô, korszerû és versenyképes élelmiszer-elôállításra.
A CO-OP Hungary Zrt. közleménye szerint az idei Rally sikeresen és balesetmentesen zárult. A versenyzôk közül az Ital
Magyarország Kft. nyerte a Rallyt, az FM
különdíját pedig a Szatmári Malom Kft.
csapatának ítélték oda. Összességében dicséret illeti a COOP Rallyt szervezô SKY
Csoport munkatársait, akik nagy szervezôkészséggel, szakértelemmel vezették a
kétnapos rendezvényt.

2 dr. LENDVAY BÉLA
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V. Magyar Sajtmustra
Szeptember 29. és október 1. között
Nagyegyházán, a Hangistállóban került sor a
KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete szervezésében
az V. Magyar Sajtmustra megrendezésére. Az idei
évben már háromnaposra bôvült a rendezvény.
Az elsô napon sajtverseny és szakmai elôadások
voltak, amit a kétnaposra bôvült sajtvásár
követett szakmai workshopokkal kiegészítve.

Á

ttörésként lehet értékelni, hogy ezen a mustrán a kisüzemek, kézmûves sajtkészítôk mellett megjelentek nagyüzemi sajtgyártók is – a Tolnatej Zrt., a Sole-Mizo Zrt.
– ipari elôállítású termékeikkel.
A sajtverseny rendben lezajlott. Megjegyezzük: volt olyan sajtkészítô, aki nem értett egyet a zsûri értékelésével, az alkalmazott bírálati módszerrel.
Dr. Koncz Kálmánné zsûrielnök szerint jól érzékelhetô, hogy a
sajtok minôsége évrôl-évre fejlôdik. Az idén elôször minden
egyes termékrôl külön értékelô lapot töltött ki a zsûri, amelyen
a bírálati segédlet szerint részpontszámok az összpontszám,
valamint szöveges értékelés is szerepelt. Az értékelô lapokat az
eredményhirdetés után minden készítô kézhez kapta, személyesen vagy e-mailben, illetve postán.
A zsûri elnöke úgy véli a bírálati rendszer kiállja az összehasonlítás próbáját nemzetközi viszonylatban is. Javasolja, hogy
vonzóbbá kellene tenni a bíráló szerepkört, képezni kellene
ilyen szakembereket, hogy ezáltal növekedjen a zsûrizésbe bevonható személyek száma.
Idén 91 termékmintát adtak le a zsûrinek. A bíráló bizottság
17 arany-, 11 ezüst-, 10 bronzérmet és 3 különdíjat osztott ki.
2 BEMI

Aranyos aranyérmesek
(Tolbán Kézmûves
Natúr Élelmiszerek)

A Csíz Sajtmûhely kínálata

A mustrán is népszerû volt a „tejkamion”

ARANYÉRMES TERMÉKEK:
Tolbán Kézmûves Natúr Élelmiszerek – Urbán Tibor:
Sajtkészítmények/Áfonyás krémsajt
96 pont
Kalla Roland: Lágy sajtok/Pálpusztai
97 pont
Bráyerné Bede Krisztina: Ömlesztett sajtok/Habart krémsajt
97 pont
Tolbán Kézmûves Natúr Élelmiszerek – Urbán Tibor:
Zárt tésztájú, hevített, gyúrt sajt/Parenyica
97 pont
Ficsor Árpád: Érlelt félkemény sajtok/Paraszt sajt Raklett
97 pont
Székely Kézmûves Sajtok – Tóth Lívia:
Sajtkészítmény/Tejkaramella
98 pont
Farsang Sándorné: Friss sajtok/Borsos-fokhagymás friss sajt
98 pont
98 pont
Farsang Sándorné: Savósajtok/Snidlinges ordagolyó
Sole-Mizo Zrt.:
Zárt tésztájú, hevített, gyúrt sajt/Mizo Bácskai gyúrt sajt
98 pont
Csurgódombi Sajtkonyha:
Érlelt félkemény sajtok/Csurgódombi pikáns
98 pont
Csíz Sajtmûhely: Érlelt félkemény sajtok/
Baracskai félkemény 6 hónapos érlelt sajt
98 pont
Gyergyótekerôpataki Kézmûves Sajtok – Bálint Attila:
Érlelt félkemény sajtok/Félkemény tehénsajt
99 pont
Molnárné Hencsei Lilla:
Zárt tésztájú, hevített, gyúrt sajt/Cibulka Sajtbatyu
100 pont
Csíz Sajtmûhely: Érlelt félkemény sajtok/
100 pont
Görögszénamagos félkemény 4 hónapos érlelt sajt
Nádasi Sajtmanufaktúra – Villány – Nádasi Zsolt:
Érlelt félkemény sajtok/Félkemény érlelt kecskesajt
100 pont
Kézdiszentléleki Sterczer kézmûves sajtok – Sterczer Sándor:
Érlelt félkemény sajtok/Perkô érlelt félkemény sajt
100 pont
Kézdiszentléleki Sterczer kézmûves sajtok – Sterczer Sándor:
Érlelt félkemény sajtok/Alpesi jellegû félkemény sajt
100 pont
EZÜSTÉRMES TERMÉKEK
Gazduram Sajtboltja – Hor váth Gyöngyi és Hor váth László:
Érlelt félkemény sajtok/Félkemény tehénsajt
Capella Kecskesajt – Papp Gergely:
Friss sajtok/Capella Kecskesajt
Bükkisajt – Sándor Tamás:
Érlelt félkemény sajtok/Hegyvidéki sajt
Etyektej – Bicskei Mg. Zrt.:
Érlelt félkemény sajtok /Etyeki Trappista
Etyektej – Bicskei Mg. Zrt.:
Érlelt félkemény sajtok/Hegedûs Sajt
Sümegtej – Tóth András: Érlelt kemény, extra kemény/Ranolder
Szûcs Krisztina – Felföldi- Szûcs Richárd:
Zárt tésztájú, hevített, gyúrt sajt/Mozzarella
Márkus Ágnes: Túrófélék/Krémsajt
Kónyi Csengettyûs:
Tej és tejszín készítmény/Görög típusú réteges joghurt
Felgyôi Kecskesajt:
Zárt tésztájú, hev. gyúrt sajt/Kecske mozzarella
BRONZÉRMES TERMÉKEK
Igmándi Sajtmûhely: Lány sajtok/Igmándi Camembert
Kecskevilág – Herczog Anita: Savósajtok/Epres ordakrém
Matyas Bekecs – Bekecs Mátyás Családi Gazdaság:
Érlelt kemény és extra kemény sajtok/Szent Imrei Cheddar
Melis József: Túrófélék/Kôrözött túró
Nádasi Sajtmanufaktúra – Villány – Nádasi Zsolt:
Friss sajtok/Natúr friss kecskesajt
Apis-Farm – Kiss Zita:
Érlelt félkemény sajtok/Kék penésszel érlelt kecskesajt
Magyaralmási Agrár Zrt:
Érlelt kemény és extra kemény sajtok/Páter – kézmûves sajt
Sole-Mizo Zrt.:
Érlelt félkemény sajtok/Mizo 6 hétig érlelt trappista
Eszter Füredi: Zárt tésztájú, hevített, gyúrt sajt/„Tulinyica”
Kékesi Antal Mária: Érlelt félkemény sajtok/Mogyorósi faszenes
Csurgódombi Sajtkonyha: Friss sajtok/Csurgódombi lágy sajt
KÜLÖNDÍJAS TERMÉKEK
Hídvégi Ferenc: Pincében érlelt hegyi sajt
Rózsa mama: Savó karamell
Gál Ádám: Gömölye

91 pont
91 pont
91 pont
93 pont
93 pont
93 pont
93 pont
94 pont
94 pont
95 pont
85 pont
85 pont
85 pont
86 pont
86 pont
86 pont
87 pont
87 pont
87 pont
88 pont
89 pont
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Sajt-ital párosítási workshopok
az V. Magyar Sajtmustrán
Egy ország lakosságának sajtkultúráját a
készített és forgalomban lévô sajtféleségek sokszínûségén kívül a gasztronómiában betöltött
szerepük is tükrözi. A sajtkultúra erôsítése,
a sajtfogyasztás ismereteinek magas, mesteri
fokra emelése nem megy egyik napról a
másikra. Még sokat kell munkálkodnunk azon,
hogy a magyar emberek egyre fogékonyabbak
legyenek például a sajt és ital társítási
prémium gasztronómiai életérzésre.

A

KKASE – Sajtkészítôk Egyesülete (www.satjut.eu) célul
tûzte ki, hogy az idén immár ötödik alkalommal megrendezett Magyar Sajtmustra fesztivállal (www.sajtmustra.hu) a magyar sajtkultúra formálódását segítse, ezért a
rendezvény programjai között idén elôször megrendezésre kerültek az ún. párosítási workshopok, ahol sajt-bor, sajt-sör és
sajt-gyümölcs társítási kóstolókon vehettek rész a vendégek.
A szakmai moderátorok által vezetett kurzusokon a sajtkészítôk
bemutatták munkásságukat és sajtjaikat, majd a borászok, ill.
a sörfôzô, valamint a gyümölcslekvárokat készítô mesterek
ajánlották a magukkal hozott termékeiket. Miközben a termelôk meséltek a termékeikrôl, a vendégekkel közös kóstolás
folyt, amely alatt gasztronómus szakemberek segítettek felismerni az összetartozót vagy az éppen kevésbé összeillôt.
Az asztalokon elhelyezett sajt-aromakorong az ízérzetek szavakba öntéséhez volt a résztvevôk segítségére. Az itt átadott tudás,
a megszerzett ismeretek nemcsak a fogyasztók ízlését formálják, hanem közvetetten visszahatnak a termelôkre is, akik aztán az igényeknek megfelelô sajtot igyekeznek készíteni.
A két közönségnapon a cikk szerzôi összesen hat workshopot
szerveztek és bonyolítottak le, ezek menetét az alábbiakban ismertetjük.
1. „Balatoni barátság”: Jásdi pincészet – balatoni sajtok
Wolf András executive chef moderálásával
Sajtok: Ivácson Kézmûves Sajtok, félkemény tehénsajt; Bognár Edina – Ódor Dezsô Juhsajtmûhelye, juh keménysajt; Óbudavári kecskesajt, kecskekrémsajt; Vászolyi Sajtmanufaktúra,
Balatoni csemege; Kalla Kft. (Sümegprága), kékpenészes sajt

Balatoni barátság workshop

Borok: Csopaki 2016; Chardonnay 2016; 3 dûlôs olaszrizling
2016; Ranolder fehér; Ranolder vörös
A kurzus üzenete: „Egy falat sajt, egy korty bor. Jók együtt;
mondják: testvérek. De vajon kinek melyik sajt melyik borral?
Az ember érzi, hogy ez ízlik, de meg nem tudná mondani, miért. Nem igazán tud beszélni róla, nincs megfogalmazható
gondolata. Jó lenne többet vagy jobban tudni errôl! Lássunk
hozzá! Nem túl komolykodva, hanem „játékosan”.
2. „Etyeki páros”: Debreczeni-Ferenczi borászat – középmagyarországi sajtok Dr. Csizmadia András gasztrofilozófus moderálásával
Sajtok: parasztsajt, raclette; Újlaki Major Sajtmûhely, trappista; Napsugár kecskeporta, snidlinges, borsos krémsajt; Nagyigmándi Sajtmûhely, camembert; Etyektej, Hegedûs sajt;
Vál-völgyi Kecskefarm kékpenészes kecskesajt
Borok: Pinot Noir; Chardonnay 2016; Ex Ante; Szekszárdi
cuvee; Sauvignon blanc

Etyeki pár workshop
A kurzus üzenete: „A sajtkultúra – a borkultúrához hasonlatosan
– a gasztronómiai kultúra szerves része. A sajt és a bor, e két csodálatos emberi produktum között sok a rokon vonás, hiszen minkét fajtából a legjobbakat gondosan kezelgetik, ápolják, érlelik, míg
végül elérik teljes nagyszerûségüket. A tökéletesen érlelt sajt és a
hozzá jól megválasztott bor akár szerelmi viszonyba is képes keveredni egymással, s így szoktunk beszélni a sajt és a bor kapcsolatáról, mint ideális házasságról. Ahol házasság van, ott ágy is akad.
A bor számára az egyik ideális ágy éppen a sajt maga. Noha a bor
és a sajt általában is jól érzik magukat egymással, azért nem mindegy, hogy melyik sajtfajta melyik borral. E téren nincsenek abszolút (esetleg kôbe vésett) szabályok, de vannak fôbb tendenciák.
A párosítások fôbb elvei és irányai ismertek, többnyire hosszas tapasztalatokon alapulnak. Keressük meg kedvenc sajtjaink méltó
párját, avagy fordítva: a kedvenc borunkhoz az ideáli sajtpárt!”
3. „Békési cimborák”: a Szent András Sör fôzde sörei –
békési sajtok Vásárhelyi István sörblogger moderálásával
Sajtok: Tanyasi falatok kecskefarm, medvehagymás krémsajt; Pipitér Sajtmûhely, Harmat lágysajt; Kiss Házi Sajt, bivaly
borsos; Madzagfalvi Sajtmûhely, trappista; Magyaralmási Agrár
Zrt., Páter sajt

Â
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megfelelôen vannak párosítva. A mai gasztrotrendek elôtérbe
helyezik az egyes helyi termékek újrafelfedezését, a helyben készített kézmûves termék felkarolását. A borok és a sajtok párosításakor is ajánlott ugyan szem elôtt tartani a regionalitást, de a
tokaji borokkal egyedi mivoltuk miatt kivételt tehetünk, és hazánk
egész területérôl kereshetünk hozzájuk sajtokat. A tokaji borok és
a hozzájuk illô sajtok összekapcsolásával olyan új kulináris élmény születhet, amelyben hazánk gasztronómiai kultúráját gazdagítja összekapcsolódnak az érzékszervi, érzelmi, kulturális és
kulináris összetevôk, és együtt még kiemelkedôbb értéket képviselnek. Játékos ízutazásunk során a kóstolt sajtok és borok
egyenrangú barátok és barátaink lesznek, ha nyitottak vagyunk
egy új kulináris élmény befogadására.”

Sörök: Szent András sörfôzde, Ogre; Horizont sörfôzde,
Saison Witbier; Szent András sörfôzde, Vári nôvérek; Hoptop,
Midnight Express; Monyo, Belgian Trip
A kurzus üzenete: „A sajtok és a sörök párosításának kérdése
csak a közelmúltban kapta meg az ôt megilletô figyelmet, jóval lemaradva a borok és sajtok együttes ízélményének élvezésétôl.
A kézmûves sörök és a kézmûves sajtok hazai térnyerése keltette
fel azt az igényt, hogy együtt is kínáljuk ôket. Hogy hogyan is kezdjük neki ennek a feladatnak? A párosításra kétféle lehetôség nyílik:
az egyeztetés vagy a szembeállítás, ahogyan általában teszik.
Az elôbbi esetben az ételnek és a sörnek hasonlók a tulajdonságai,
s kölcsönösen erôsítik egymást, míg az utóbbi esetben ellentét áll
fenn, s a két véglet egymást gyengítve egyensúlyt teremt. De sohasem az a cél, hogy lándzsát törjük az egyik vagy a másik párosítás
mellett. Hiszen gondoljunk csak bele: a legjobb párosítás nemcsak
a sajttól vagy a sörtôl függ, hanem a helyiségtôl, a társaságtól és a
vendég kedélyállapotától is. Kóstoljunk tehát szabadon, hallgassuk
meg a szakértôk tanácsait, de bízzuk magunkat az érzékeinkre!”

5. „Palóc komaság”: Fûtôház sör fôzde világhírû sörei –
palóc sajtok Hava István sörmester moderálásával
Sajtok: Rozi sajtmûhely (Erdôkürt), Kürti fecske; Maszlik Családi Gazdaság (Szente), érlelt félkemény; és Montasio; Brevico
(Gödöllô), pálpusztai; Gazduram Sajtboltja (Hollókô) kékpenészes
Sörök: V43 SZILI; M61 NOHAB; 327-139; M63 BULLDOG;
M40 Púpos

Palóc komaság workshop
4. „Tokaji házasság”: Dr. Kiss István pincészet – magyar
sajtkülönlegességek Kovácsné Berár Olga borászati
szakember, tanár moderálásával
Sajtok: Csurgódombi sajtkonyha, chrescenza; Etyektej, Etyeki rouge; Bükki sajt, kakukkfüves sajt; Ôrségi ínyesmester,
Chevrett; Csíz Sajtmûhely, félkemény tehénsajt
Borok: Száraz furmint, Száraz sárgamuskotály, Félédes sárgamuskotály, Tokaji aszú 5 puttonyos, Tokaji szú 6 puttonyos
A kurzus üzenete: „A sajt a bor tejtestvére. A bor és a sajt évezredek óta legendás párost alkotnak. Mind a boroknak, mind a
sajtoknak rendkívül gazdag és sokrétû az illat-, íz- és aromavilága, együtt egyedülállóan szép harmóniát tudnak létrehozni, ha

Tokaji házasság workshop

A kurzus üzenete: „A sör fantasztikus párosítás a sajthoz, mivel a benne lévô szénsav a sajt zsírosságán áthatolva lehetôvé
teszi, hogy találkozni tudjanak a sörben lévô aromák a sajtban
lévôkkel. Hasonlóan a borokhoz az azonos régióból származó
sörök és sajtok illenek a legjobban egymáshoz, de a legfontosabb természetesen a minôség. A manapság a hazai piacon
megjelenô kézmûves sörök változatos ízvilága lehetôvé teszi,
hogy az önmagukban is érték-élményt nyújtó kézmûves sajtkülönlegességekhez kínáljuk ôket, és ezáltal új szintre emeljük a
gasztronómiai élményt, amit együttes fogyasztásukkor átélhetünk. A sajt-sör párosításban eljátszhatunk azzal, hogy az aromák kiegészítsék egymást, vagy éppen kontrasztjai legyenek
egymásnak. Kötelezô párosítási szabályok nincsenek; minél
többet tapasztalunk, annál mesteribb szintre juthatunk.”
6. „Édenkerti találkozás”: Kutyorikonyha gyümölcskészítményei – magyar sajtok Csósza Dominika moderálásával
Sajtok: Füredi Eszter: krémsajt, mozzarella; Pipitér Sajtmûhely brie, camembert; Brevico pálpusztai; Örségi ínyesmester
kecske chevrett; Etyeki Sajtmûhely, trappista; Csurgódombi
Sajtmûhely, orda
Gyümölcskészítmények: olasz ketchup, fûszeres szilvalekvár,
Gundel lekvár, áfonyalekvár, citromlekvár, levendulás epernektár, csokis körtelekvár, fügelekvár, citromlekvár, gyömbéres
narancslekvár
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A kurzus üzenete: „Azt gondolnánk, hogy a sajtok csak borokkal, esetleg sörökkel együtt fogyasztva adnak különleges ízélményt, pedig ha tudnánk, hogy milyen finomak a sajtok gyümölcslevekkel és lekvárokkal!… Csak tudnunk kell azt, hogy
melyik sajthoz milyen gyümölcsöt fogyasszunk.”

Édenkerti találkozás workshop
A workshopokon résztvevô vendégek elégedettségét kérdôíves
felméréssel mértük fel. A 78 kitöltô a kurzusok szakmaiságát
és moderálását jóra, ill. nagyon jóra értékelte. A többség véleménye szerint az ehhez hasonló programok igen fontos szerepet játszanak a magyar tejtermékek népszerûsítésében. „Gyakrabban kellene ilyeneket rendezni, hogy a különleges ízlelés élménye több emberhez eljusson” – írta egyikük. „Így direkt kapcsolatba kerül a termelô a vevôvel, azaz hitelesebb a reklám”
– olvashattuk egy másik vendégünk meglátását. Sokan megemlítették a helyi termékek kulcsszerepét a gasztronómiában,
valamint kiemelték azt, hogy a párosítási workshopokon megszerzett tudás „segít a jövôben eligazodni a sajtok világában”,
„tudom, mit fogok keresni a vásárláskor” – találhattuk a vélemények között. Arra a kérdésre, hogy mit változtatnának a rendezvényen a jövôben, néhányan technikai jellegû kifogással éltek: pl. jobb kihangosítás, több evôeszköz és szalvéta szükséges; mások még részletesebben és hosszabban hallgatnák legközelebb a sajtkészítôket. Ez utóbbi észrevétel jól mutatja azt,
hogy a borászok és a sörmesterek már a sajtosok elôtt járnak,
nagyobb a tapasztalatuk abban, hogy hogyan adják el termékeiket hitelesen. A sajtkészítôknek is trenírozni kellene magukat ezen a téren; meg kell tanulniuk, hogy hogyan mutassák be
magukat és sajtjaikat még meggyôzôbben. Több kérdôívben is
szerepelt az a megjegyzés, hogy túl zsúfolt volt a napi program,
és hogy több külön alkalommal kellene rendezni ezeket a kurzusokat, akár „országos szinten” is. Ezért arra buzdítunk minden kedves kollégát, hogy a saját környezetében a helyi borok,
sörök, gyümölcsök, ill. egyéb élelmiszerek (a vendégek ötletei
alapján: kolbászok, pálinkák) segítségével népszerûsítse a magyar tejtermékeket hasonló étel-ital párosítási mesterkurzusokkal. Ebben a KKASE – Sajtkészítôk Egyesülete az eddigi tapasztalatok alapján szívesen nyújt szakmai tanácsot és segítséget.
Minden workshopról videofelvétel készült, amit az érdeklôdôknek rendelkezésre bocsájtunk.
Köszönjük az ital, gyümölcskészítmény, sajt, valamint a
szakértôi tudásátadás felajánlásokat!
2 KEREKESNÉ dr. MAYER ÁGNES fôiskolai docens
2 KOVÁCS GYÖNGYI tanársegéd
Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus
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A SAJTGYÁRTÁS III. rész
A KÁDTEJ ÉRLELÉSE
A kádtej érlelésének a célja, hogy a sajttejben lévô hasznos tejsav baktériumok a kívánt mértékben elszaporodjanak, és az
esetlegesen jelen levô káros mikroorganizmusok háttérbe szoruljanak. A hôkezelt
kádtejet tejsavbaktérium-színtenyészettel
(-ekkel) beoltjuk. Amit természetesen
megtehetünk a nyers tejbôl készülô sajtok
esetében is. Ezt legegyszerûbben úgy végezhetjük, hogy a megfelelô hômérsékletre beállított tejhez hozzáadjuk a kívánt
mennyiségû és fajtájú tejsavbaktériumszíntenyészeteket, és megvárjuk, hogy a
savfok emelkedés elérje 7,2-8 SH° értéket. Majd ezt követôen adjuk hozzá a tejoltó enzimet.
A kádtejet a gyártandó sajt típusának
megfelelô tejsavbaktérium- vagy egyéb, a
gyártandó sajt jellegének megfelelô színtenyészetekkel (kultúra) kell beoltani. Ma
már sokféle tejsavbaktérium-színtenyészet
van forgalomban. Mivel ezek felhasználása
alapvetôen meghatározza az elôállított sajtok jellegét és minôségét, célszerû saját kísérleteket folytatni a megfelelô törzsek kiválasztása érdekében. Mûködésüket sokféle tényezô befolyásolhatja, mint például a
tejtermelô állatok faja, fajtája, tôgy-egészségügyi állapota, kora, laktációs állapota
és takarmányozása, a tej összetétele: zsírés fehérje-tartalma stb. Továbbá a tejben
lévô mikroelemek mennyisége és aránya, a
tejidegen gátlóanyagok tartalma, vagyis a
tejnek az egyes tejsav-baktériumok szaporodását elôsegítô összetétele. Tehát ismernünk kell, hogy a felhasználásra kerülô
kádtej az adott tejsavbaktérium-színtenyészet szaporodását támogatja-e, vagy sem.
Ezt csak saját kísérletek eredményei alapján célszerû eldönteni. Megfontolandó a
kérdéssel foglalkozni, mert gyakran olyan
ízvilágú sajtokat sikerül elôállítanunk, amelyeket a piac messzemenôen értékel.
A tejsavbaktérium-színtenyészetekrôl,
azok összetételérôl és hatásmechanizmusaikról, felhasználási területeikrôl, alkalmazási hômérsékleti igényeikrôl stb. a forgalmazó cég pontos információval szolgál.
A tejsav-baktériumokat legegyszerûbben
az alakjuk szerint csoportosíthatjuk. Ismerünk gömb (Coccus) és pálcika alakúakat
(Bacillus). A tejfeldolgozás során alkalmazott színtenyészetekrôl – a téma sokoldalúsága miatt – részletesen majd egy külön
közleményben kívánunk foglalkozni.

Az oltós alvasztást általában a lágy, félkemény és kemény sajtok gyártásában alkalmazzuk. Az oltós alvasztás során, a
kádmunka megkezdésekor – mint láttuk –
meg kell várnunk, hogy a tej beoltására
felhasznált tejsav-baktériumok elszaporodjanak, elkezdjék a tejcukor bontását, illetve a tejsav termelését. Ilyenkor a tejfehérjék megduzzadnak, amivel majd az oltós
alvadás tökéletes megtörténtét elôsegítjük. A megfelelô savfok-érték elérése után
a szükséges mennyiségû oltó enzimet hozzáadjuk a tejhez. Ennek mennyisége alapvetôen meghatározza az alvadási idôt, a
kádmunka során az alvadék zsugorodó képességét (pl. vízleadását és sebességét),
az érlelés során a sajtok víztartalmát stb.
Ezért a következôkben az alábbi képlet felhasználásával kívánjuk segíteni a szükséges oltóenzim mennyiségének a megállapítását.
A felhasználandó oltó mennyisége:
KM x 1400
T x J x Oe
KM:
T:
J:
Oe:

a kádtej mennyisége (liter)
beoltási hômérséklet (°C)
alvadási idô (perc)
oltóerôsség

Az oltóerôsségen azt a számot értjük,
amely megadja, hogy 1 kg oltó 40 perc
alatt hány liter 35 °C-os tejet alvaszt meg.
Mivel az oltóerôsségnek meghatározó szerepe van a sajtgyártás során, ezért az oltóerôsség mérésére, ha lehetôségünk van,
célszerû egy laboratóriumot felkérni. De a
feladatot az alábbi gyors módszerrel is elvégezhetjük. 100 mg oltóport 100 ml
desztillált vízben feloldunk. Majd 100 ml
tejet (7 SH°) 35 °C-ra melegítünk, és 5 ml
oltó oldatot adunk hozzá. Stopperórával
mérjük az alvadási idôt. Az oltó mennyiséget úgy kell megválasztani, hogy az alvadási idô legalább 15 percig tartson. A kádtejek beoltási hômérsékletét télen 1-2 °Ckal magasabbra állítjuk, mint nyáron. Az
alvadási idô félkemény és kemény sajtoknál 30-35 perc, a lágy sajtok esetében
60-120 perc.
Az oltóenzim mûködését többféle tényezô is befolyásolhatja. Ezek közül a legfontosabb a tej hômérséklete. Optimális hômérsékleti értéke 41 °C. Hatása 30 °C-ig
kis mértékben, 30 °C alatt, illetve az optimális hômérséklet felett jelentôsen csök-

ken. A második fontos tényezô a tej pH-értéke. Optimális értéke 6,2 pH. Befolyásolja a tej hevítésének módja is. Hôkezelés
után a kicsapódott kalcium-ionokat pótolni kell. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett
„mész-szegény” tejek feldolgozásakor is.
Az alacsony kazein-tartalmu, valamint a vizezett tejek csak lassan alvadnak. A felsorolt tényezôk hatását az oltó mennyiségének növelésével gyakran kompenzálhatjuk.
Savas alvasztás során a tejsav-baktériumok által termelt tejsav hatására következik be a tej alvadása. A tejsav-baktériumok
szaporodása és a tejsav termelése kezdetben lassú folyamat, majd az úgynevezett
logaritmikus fázisban a legnagyobb. Késôbb a termelt tejsav hatására a tej pH-értéke fokozatosan csökken, az izoelektromos pont elérésekor a fehérjék térhálós
szerkezetet alkotnak, és a tej megalszik
(gél állapot). A tejsav-baktériumok további
munkája a képzôdött tejsav hatására lelassul, majd meg is szûnik. Minden olyan tényezô, amely a mikrobák szaporodását, illetve a savanyodást gátolja, egyben a savas alvasztást is gyakran meggátolja (pl.
alacsony kazein-tartalom, vízzel hamisított
tej, tejidegen gátlóanyag tartalom stb.).

AZ ALVADÉK KIDOLGOZÁSA
A savanyított alvadék kidolgozásának a
célja az alvadék víztartalmának csökkentése, a „kiszárítás”, vagyis a sajtok víztartalmának a jellegüknek megfelelô értékre
történô beállítása, továbbá a sajt jellegének megfelelô mikrobiológiai folyamatok
irányítása.
Az alvadék kidolgozása három
mûveletbôl áll:
1. elôsajtolás;
2. utómelegítés;
3. utósajtolás (esetenként az alvadék
mosása).
Egyes sajtféleségek gyártásánál ez
utóbbi két mûvelet el is maradhat.
Elôsajtolás
Az elôsajtolás a kellôen megszilárdult alvadék felvágásából, aprításából, kevergetésébôl, szükség szerinti pihentetésébôl áll.
Az oltós és savas alvadáskor a kazein-micellák elektromos töltése megszûnik, ezért
a közöttük fellépô erôk hatására a hidrátburkaik révén laza kapcsolatba lépnek egymással, vagyis bekövetkezik a szinerézis.
Szinerézisen azt a folyamatot értjük, amikor a tejfehérje-micellák (kazein+hidrát
burka) a tejsav-baktériumok által termelt
tejsav, illetve az oltó enzim együttes hatá-
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sára, elektromos töltésüket elvesztve, a
saját súlyuk révén szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, közben a vizüket (savót) elveszítve megszilárdulnak. (A tej megalszik, illetve az alvadék megszilárdul.) A felvágás
lágy sajtok esetében kézzel, hárfa vagy
sajtkard segítségével, illetve a sajtkésztô
edényzetekbe beépített berendezésekkel
történhet.
A felvágást akkor kezdjük meg, amikor az
alvadék kellôen megszilárdult. A felvágás
után a savó könnyebben tud eltávozni, mint
ha nem vágnánk fel. Minél apróbb szemcsékre vágjuk fel az alvadékot, annál gyorsabban és jobban távozik el a savó. Ezért a
nagy víztartalmú sajtokat (pl. a lágy állományúakat) fél dió, a kisebb víztartalmú félkemény és kemény állományú sajtokat borsó,
illetve búzaszem nagyságúra aprítjuk. A felvágás során ügyelni kell arra, hogy
– az alvadékot egyforma nagyságúra vágjuk;
– elôször kíméletesen, majd egyre erôsebben aprítsuk.
Ezt a mûveletet gépi erôvel is végezhetjük a sajtkádba vagy tankba beszerelt függôleges és vízszintes vágószerkezetekkel,
úgynevezett hárfákkal. Az elôsajtolás elôrehaladtával, az alvadékrögök számának
növekedésével a távozó savó mennyisége
egyre nagyobb lesz, ezért a kádmunka
megkönnyítése érdekében ennek egy részét el kell távolítani (1/4, illetve 1/5
részt). Amennyiben nem szilárdulnának
kellôképpen az alvadékszemcsék, az anyagot 3-5 percig ülepítjük (pihentetjük).
Az elôsajtolás idôtartama a gyártandó
sajt típustól függôen 20-120 perc. Az
egyes lágysajt-féleségek készítésekor az
alvadék kidolgozása az elôsajtolással már
be is fejezôdik (például: pálpusztai, camembert stb.). Ezt követi az alvadék formázása.

UTÓMELEGÍTÉS
Feladata az alvadékrögök további szilárdítása és szárítása. Minél alacsonyabb víztartalmú sajtokat kívánunk gyártani, annál
magasabb hômérsékletet alkalmazunk. Az
utómelegítés a jelenlevô mikrobákra is hatást gyakorol. 41-42 °C felett az egyes tejsav baktériumok tevékenysége le is lassul,
sôt némelyek szaporodása megszûnik, illetve egy részük el is pusztul. Ilyenkor elôtérbe kerül az ún. termofil csoportok tevékenysége (pl. a Str. thermofilusz vagy a Lb.
casei törzsek). Gyakran a magasabb hômérsékletet alkalmazzák azok a sajtgyártók is, akik komoly gyártási higiénés hiányossággal néznek szembe, ezért a jelen-

levô szennyezô mikrobák inaktivizálására
alkalmazzák (pl. nyers tejbôl készült sajtok
esetében stb.). Sajnos ennek eredményeként a gyártott sajtok íze és állománya
gyakran komoly kifogás alá esik.
Az alkalmazott utómelegítési hômérséklet a gyártandó sajt típusától függ. Általában a túró-sajtok esetében 36-38 °C, félkemény sajtoknál 38-41 °C, kemény sajtok gyártása során 45-65 °C. Az extra kemény sajtok gyártásakor ennél magasabb
is lehet. A nagyobb zsírtartalmú sajtok
esetében általában a magasabb hômérsékleti értékeket alkalmazzuk. Az utómelegítést az alvadék állandó keverése mellett
kell végrehajtani, olyan ütemben, hogy a
savó hômérséklete 5 percenként általában
1-2 °C-kal emelkedjék.

UTÓSAJTOLÁS
Célja az alvadékrögök kívánt mértékû kiszárítása, szilárdítása és a kádmunka során a
gyártandó sajtféleségre jellemzô savfokemelkedés elérése. Ez utóbbit a termelôdô
tejsavó vagy az ún. próba-palackokban elhelyezett kádtej savfokának emelkedésével
mérhetjük. Az idôtartam általában a félkemény sajtok esetében 1,5-2 óra, kemény
sajtoknál 3-5 óra. Az alvadék szilárdulásának mértékét érzékszervi próbával, az alvadék kézzel történô megfogásával vizsgáljuk.
A kidolgozás módját azonban célszerû a helyi sajátosságoknak megfelelôen, mint például a gyártandó sajt típusának, a termelt
állatfajtól származó tejek összetételének, a
piaci igényeknek, a késôbbi ízesítéseknek
vagy az érlelési módoknak stb. figyelembe
vételével kialakítani.

val ellensúlyozható. Amennyiben ezt nem
tennénk, merev, törékeny, repedezett, száraz állományú tésztát és ízhibás sajtokat
kapnánk. Az ementáli típusú sajtok esetében – az állomány javítása céljából – közvetlenül a formázás megkezdése elôtt, az
úgynevezett „hosszabb” tészta elérése érdekében adjuk hozzá a vizet.
Az alvadék mosásakor mindig óvatosan
kell eljárni, a korábbi gyártások tapasztalatait messzemenôen figyelembe véve. Elengedhetetlen, hogy a mosáshoz csíramentes vizet használjunk (pasztôrözettet vagy
felforraltat). A túlzott mosás a sajtok keserû ízének kialakulását, illetve esetenként
erôs fehérje-bomlásos íz megjelenését
eredményezi.

AZ ALVADÉK KÜLÖNLEGES
KEZELÉSÉNEK
FONTOSABB MÓDOZATAI
Az egyes sajtféleségek gyártása során a kidolgozott alvadékot úgynevezett különleges kezelésnek vethetjük alá. Ennek célja
az egyes sajtféleségek sajátos jellegének a
kialakítása. Fontosabb eljárások: a gyúrás,
a cseddározás, a darálás és a mártásos
hôkezelés.
1. Gyúrás
Ezt a módszert a különbözô ízesítésû sajtok (pl. köményes) gyártása során alkalmazzuk. A savó leeresztése után a kádban
maradt alvadékot kézzel vagy gépi úton átgyúrjuk. Ezt a mûveletet kétszer-háromszor
megismételjük, amíg a kellô formázási szilárdságot el nem érjük. Legvégül a szükséges mennyiségû ízesítô anyagot hozzákeverjük (pl. konyhasó, köménymag stb.).

AZ ALVADÉK MOSÁSA
Az alvadékot mossuk az ún. mosott sajtok
gyártásakor (pl. Edami vagy Tea sajtok
stb.), vagy az enyhe, illetve képlékeny sajttészta elôállításakor, a gyorsabb érés elérése érdekében is. De alkalmazhatjuk abban az esetben is, ha az üstmunka során
túlsavanyodás jelentkezik. A mosás során
a tejcukor egy részét is kimossuk az alvadékból, ami természetesen nem csak a
kádmunkát, hanem egyben a gyártott sajtok érlelésének a módját is befolyásolja.
A mosást az utómelegítéssel egy idôben
végezzük. A mennyisége az alvadék és a
savó mennyiségének 10-30%-a, és a hômérséklete megegyezik az utómelegítés
hômérsékletével.
A túlsavanyodott alvadékot rendszerint
az utósajtolás elején mossuk. Általában
0,2 SH° túlsavanyodás 3% víz hozzáadásá-

2. Cseddározás
E mûvelet során az alvadékot 5-5,2 pH érték eléréséig savanyítják úgy, hogy a kidolgozott alvadékot kézi vagy gépi úton 10-15
cm nagyságú táblákra felszeletelik, összetömörítik, és ezt a tömörített alvadékot tovább savanyítják. A bekövetkezô változás
abban nyilvánul meg, hogy a „gumiszerûen” kialakult nyers alvadék bársonyos tapintásúvá, képlékennyé válik.
3. Mártásos hôkezelés
Ennek feladata: a sajtanyagban lévô mikrobák 70-90%-ának elpusztítása hôkezeléssel, az érlelés során a tevékenységük
erôs csökkentése, vagyis az érlelési, illetve
a késztermékek minôségmegôrzési idejének a növelése, valamint a tömör tészta
(pl. kaskavál sajt) kialakítása. A felszeletelt
sajttésztát 70-80 °C-os, 8-10%-os kony-
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hasó tartalmú vízbe mártogatjuk, forgatjuk, gyúrjuk, és amikor az alvadék
72-74 °C-ra felmelegszik, akkor megömlik. Ezután formázzuk.
4. Csurgatás
A túró és a gomolya gyártása során alkalmazzuk. A savót az alvadéktól csurgatással
választjuk el, úgynevezett sajtruhában;
vagy egyéb szövetbôl, illetve mûanyagból
készült anyagban, vagy az erre a célra
gyártott túró-csurgató kocsikban vagy túródobokban.

AZ ALVADÉK FORMÁZÁSA,
A SAJTOK PRÉSELÉSE
Az alvadék kidolgozásának következô fázisa az alvadék formázása. Feladata a sajt
jellegzetes méretének és alakjának a biztosítása. Módja attól függ, hogy rög- vagy
erjedési lyukazottságú, illetve zárt tésztájú
(lyuk nélküli) sajtokat kívánunk-e gyártani,
illetve a gyártási folyamat sajtkádban vagy
zárt tankban történik. Röglyukas sajtok formázása során az alvadékrögök levegôvel
érintkeznek, felületük lehûl, ezzel egy idôben a tapadó képességük csökken, ezáltal
a sajttésztában röghézagok maradnak. (Az
alvadékot „megfázatjuk”). A gyártás során
a savót eltávolítjuk az alvadéktól, majd az
alvadékot levegôvel érintkeztetve lehûtjük
és formázzuk. Ennek eredményeként az alvadékrögök között szabálytalan hézagok
alakulnak ki. Ez a mûvelet kézi, illetve gépi úton is végezhetô.
Erjedési lyukas, illetve zárt tésztájú sajtok formázásakor az alvadékrögök hézagmentes, a lehetô legtökéletesebb összepréselésére kell törekedni. A mûvelet elôpréselésbôl és a formába történô berakásból áll. E mûvelet végrehajtása során az alvadékot a sajtgyártáshoz használt edényzet közepére tolják, majd elegyengetik,
ügyelve arra, hogy ez a mûvelet savó alatt
történjen. Ezt követôen préslapok alatt
az alvadékot egyenletesen préselni kell.
A préselés befejezésével a savót leengedjük, ügyelve arra, hogy a savó lehetôleg ne
vigyen magával alvadékszemcséket. Ezt
követôen az alvadéktömböt osztó léc segítségével megfelelô méretû kockákra vagy
egyéb alakokra osztjuk, és késsel feldarabolva a formákba rakjuk. A korong és
szögletes alakú, erjedési lyukas, félkemény sajtok alvadékát savó alatt általában
30-60 percig elôpréseljük. A zárt, illetve a
nagy méretû sajtkészítô berendezések alvadékának elôpréseléséhez és forgatásához külön erre a célra kifejlesztett berendezések állnak rendelkezésre.

2017. november

A formázás során ügyelni kell arra is,
hogy az alvadékrögök ne hûljenek le, melegen kerüljenek a formába, ennek eredményeként hézagmentesen tapadjanak
össze. Ezt a gyakorlatban a meleg savóban
történô munkavégzéssel érhetjük el. Helyes, ha az alvadékot már elômelegített
sajtformába tesszük. A nagy korong alakú
sajtokat, például az ementáli jellegû sajtokat ún. leeresztéses eljárással formázzák,
és savó alatt préselik. Nagyon fontos feladat a jó gyártási higiénés körülmények
megfelelô biztosítása.
Ma már az alvadék elôpréseléséhez és
formázásához különbözô erre a célra kifejlesztett gépi berendezések is rendelkezésre állnak (pl. Tebel típusú berendezések).

A SAJTOK PRÉSELÉSE
Az alvadék formázását a préselés követi.
Célja az alvadékrögök tömörítése, a rögök
között maradt savó egy részének eltávolítása, a külsô felület simaságának biztosítása, a sajt végleges alakjának és kérgének kialakítása. Néhány lágysajtféleségnél
csupán önpréselést alkalmaznak, vagyis az
alvadékrögök saját súlyuknál fogva egymást préselik. A félkemény és kemény sajtok esetében meghatározott présnyomás
alkalmazása szükséges. Nagyon fontos tényezô a préselô helyiség hômérsékletének
biztosítása a még aktív tejsav-baktériumok
munkájának elôsegítése érdekében. A lágy
sajtokat 16-18, a félkemény sajtokat
20-22, a kemény sajtokat 23-26 °C-on
préselik. A terheléses préselést elsôsorban
a félkemény, illetve a kemény sajtoknál alkalmazzák. Elôször alacsonyabb, majd fokozatosan növekvô nyomást kell alkalmazni. A zárt tésztájú és erjedés lyukas sajtokat elôpréseléssel gyártják. Mint láttuk, az
elôpréselés során az alvadékrögök nagy
része összetapad, de a rögök közötti kis
hézagokban szabad savó marad. Nagyon
fontos, hogy ügyeljünk arra: a présbe helyezés során a sajt ne törjön meg, mert az
ilyen felületek már nem fognak összetapadni.
Kezdetben, a kis nyomásérték alkalmazása során a rögök közötti savó egy része
lassan eltávozik, de ezzel egyben megakadályozzuk, hogy a sajt felületén lévô rögök
teljes összepréselésével a kéreg záródjon,
és megakadályozza a további savó eltávozását. A késôbbiek során a présnyomás
emelésével a kérget már zárjuk úgy, hogy
a felületi részek tökéletesen összetapadjanak, és a belsô részekhez viszonyítva kiszáradjanak. Korábban a kéreg kialakítása, illetve a savó eltávozása érdekében

forgatták a sajtokat, és száraz vagy enyhén nyirkos sajtkendôvel beborítják ôket.
Elôször 8-10 percenként, majd óránként
kellett forgatni a sajtokat. A csurgatási idô
a félkemény sajtok esetében 5-20 óra.
Lágy sajtok gyártásakor a csurgatást általában csurgató keretekben végzik. A forgatás idô kezdetben 8-10 perc, majd 60
perc. A korszerû perforált acéllemez-formák alkalmazásával beigazolódott, hogy a
félkemény sajtok esetében forgatásra nincsen szükség.
A túró csurgatására több módszer is ismeretes. Leggyakrabban sajtkendôvel
vagy mûanyag szitaszövettel kibélelt csurgató kocsikban távolítják el a savót. Csurgatás közben a kocsi tartamát a kendô
felemelésével megmozgatják, ennek idôtartama 2-6 óra.
Nagy méretû sajtokhoz már programvezérléses, pneumatikus úton mûködô
sorozat-prések és forgató berendezések
állnak a rendelkezésre. Ugyanez vonatkozik a nagy volumenû lágy sajtok gyártásakor is (pl. Camembert típusú sajtok). A kemény sajtok esetében a csurgatási idô
16-20 óra.

A SAJTOK SÓZÁSA
A sajtok sózásának célja a mikroba-tevékenység csökkentése, a sajt kérgének és
állományának megszilárdítása, a savó további részének eltávolítása, a termék megfelelô sós ízének kialakítása. A sózásnak
három formáját ismerjük: az alvadék sózást, a száraz sózást és a sólében történô
sózást. Egyes sajttípusok esetében két sózási mód kombinációja is alkalmazható.
A sólében történô sózás esetében a mikroba-tevékenység gátlása elsôsorban a kéreg közvetlen közelében történik. Ezért itt
nem alakul ki a kívánt lyukazottság. A sajt
belsejében viszont a sajtok lehûlése miatt
csökken a mikroba-tevékenység. Ez nagyon fontos tényezô, mert különben a sajtok túlsavanyodnának. A sajtok ízvilágának
kialakítására is jelentôs hatással van a sajtok sótartalma. Kis sótartalom mellett az
aromát adó anyagok jelenléte ellenére is
üres ízûnek érezhetjük a sajtokat. Egyes
sajtféleségeknél azonban kifejezetten dominál a sós íz (pl. fehérsajt, kaskavál stb.).
Az alvadék sózásának is többféle formáját ismerjük. Ezek részletezésére most
nem térünk ki. Alkalmazásukat a helyi viszonyok nagymértékben befolyásolhatják.
A sólében történô sózás a legáltalánosabban elterjedt sózási mód. A sólében a
sajtból eltávozó savó helyébe lépve a só
„bediffundál”. A diffúzió a sajt méretétôl,
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szerkezetétôl, összetételétôl, a sólé koncentrációjától és hômérsékletétôl, valamint a sózás idôtartamától függ. Sózáskor
a sajtok veszítenek a súlyukból.
A sólében történô sózáskor több
tényezôt is figyelembe kell venni:
töménysége: 18-24%
savfoka:
10-20 SH°
pH-értéke:
5-5,2
hômérséklete: 12-16 °C
A sólé savfokát sósavval vagy tejsavval állítjuk be. Kénsavval sohasem. Lágy sajtok
estében a töménység 16-18%. A sólé hôfokát – a sajtféleségtôl és az évszaktól függôen – esetenként csökkenteni kell. Ezt elsôsorban a nagyobb sajtgyártó üzemekben
a sólé tartályába szerelt hûtôcsövekkel
vagy lemezes hôcserélôvel végezzük. A sólé bizonyos idô után elhasználódik. Azt a
coliform mikrobák és élesztô penészek
megjelenése esetén 80-90 °C hômérsékleten hôkezelni kell, ezáltal beállítva a töménységét és pH értékét ismét a kívánt
értékekre. Több napos sózás esetén a sajtokat forgatni is szükséges. A sajtok sózásának technológiáját a kis üzemekben optimális esetben az üzem vezetôje dolgozza
ki, a helyi tapasztalatok figyelembevétele
alapján.

A SAJTOK ÉRLELÉSE, ÉS
CSOMAGOLÁSA, TÁROLÁSA
Mint ismeretes, a kemény és félkemény,
valamint a lágy sajtok nagy része a sózás
befejezése után ízetlen, nehezen emészthetô, ezért érlelni kell. Ennek három szakaszát különböztetjük meg: elôérlelés, fôérés, utóérés. Ezeket a fázisokat (ezek idôtartamát, a hômérsékletet, a kezelések
formáját stb.) elsôsorban a sajt jellege és
a meglévô helyi viszonyok határozzák meg.
Az elôérlelés során a tejsav-baktériumok
tevékenysége áll elôtérben.
A sajtok érlelésén azokat a bonyolult fizikai, biokémiai és biológiai folyamatokat
értjük, amelyek során a sajtok jellegzetes
tulajdonságai kialakulnak. Ezeknek az
anyagoknak a vizsgálata, a különbözô típusú sajtok mennyiségi, összetételi és egymáshoz való arányának meghatározása
még ma is a különbözô kutatások homlokterében áll. Az oltóenzim, valamint a tejsav-baktériumok által termelt enzimek hatására a tejcukor lebontásával tejsav, különbözô illózsírsavak, aldehidek, széndioxid
és egyéb bonyolult összetételû ízû és aromájú anyagok termelôdnek. A tej alkotórészeinek (zsírsavak, fehérjék, szénhidrátok

stb.) nagy része lebomlik, és különbözô,
könnyen emészthetô tápanyagokká alakulnak át. Ezek mennyisége, kémiai összetétele szinte naponta változik, mert az egyes
jelenlevô anyagok egymásba is átalakulnak. A tej eredeti enzimjeinek csak a nyers
tejbôl készült sajtok esetében van jelentôsége. A hôkezelt tejek feldolgozása esetén
ezeket a folyamatokat az oltóenzim, valamint a hôkezelést túlélô, hozzáadott tejsav-baktériumok, illetve egyéb mikroorganizmusok részérôl termelt enzimek irányítják. A sajtérés biokémiájával, az érés során történô kezeléssel, valamint az érlelés
feltételeinek biztosításával részletesen
most nem foglalkozunk. A sajtok lyukazottságának kialakulását a Tejgazdasági
Szemle IV. évfolyamának 5. száma részletesen tárgyalja.
A friss sajtok egy részét nem érleljük,
mert azokat a gyártást követôen egy-két
nap alatt elfogyasztják. Az érés alatti változásokat a jenlevô enzimek irányítják.
Az érési folyamatok helyes irányú lefolyásához gondoskodnunk kell az érési feltételek megfelelô biztosításáról, például az
érlelô helyiség megfelelô hômérsékletérôl,
relatív páratartalmáról és légcseréjérôl.
Sajtféleségektôl függôen az érlelô helyiség
hômérsékletét 5-26 °C-ra kell beállítani.
Egyes sajtféleségek megkívánják, hogy az
érlelés alatt is változtassuk a hômérsékletet. A bevonat nélküli sajtok érleléskor
meghatározó jelentôségû a relatív páratartalom. Alacsony relatív páratartalom esetén a sajtok megrepedeznek. A kéreg-flórával érô sajtok esetében ennek jelentôsége viszont kivételes.
Az érlelés alatt a sajtokat kezelni, forgatni kell. A kemény sajtok kezelése az elôérlelés alatt sós vizes lemosásból, szárazra
törlésbôl és forgatásból áll. A fô érlelés
alatt az esetleg megjelenô penészfoltokat
kaparással rendszeresen el kell távolítani.
Az érés alatti kezelések száma nagy mértékben csökkenthetô az érlelô helyiség relatív páratartalmának 70-75%-ra történô
beállításával. Ilyen helyiségekben a sajtok
felülete kizsírosodik, és ez a zsírréteg, valamint a relatív páratartalom helyes megválasztása gátolja a penészképzôdést. Az
utóérés során csak az esetlegesen megjelenô penészfoltok eltávolítása a feladat.
A kéregflóra nélkül érô sajtokat is sós
vízzel mossuk, és szárazra töröljük. A helyesen kezelt sajtok felülete száraz, esetleg
„lisztes” bevonatú. A kemény és félkemény sajtok kezelésére ma már korszerû
gépi berendezések is rendelkezésre állnak.
A kezelési költségek csökkentése érdekébe fejlesztették ki a különbözô bevonatú

érlelési módokat. Régebben a parafinos és
viaszos érlelési módokat alkalmazták. Ma
már a különbözô fóliás érlelési módok terjedtek el, pl. zsugor-, illetve védôgázas fóliás csomagolás. Ezek részletes tárgyalására nem térünk ki.
A rúzsflórával érlelt sajtok kezelése az
érlelés kezdetén 1%-os töménységû sós
vízben oldott B. linens színtenyészettel történik, amellyel kétnaponta kezeljük és forgatjuk. A fehérpenésszel érlelt sajtokat a
penész megjelenésétôl függôen csak forgatjuk, igény szerint. A kék és zöld penésszel érôket az érlelés kezdetén megfelelô eszközökkel átszurkáljuk (pikírozzuk),
hogy a penészek szaporodása számára a
megfelelô mennyiségû levegôt biztosítsuk.
Ezután hetenként lekaparjuk a felületen
képzôdött nyálkaréteget, és forgatjuk a
sajtokat. A penész kifejlôdése után (3-4
hét) a sajtok értékesítéséig azokat alumíniumfóliában érleljük. Korszerû érlelési
módjuk a mûanyag tömlôben való érlelés.
A sajtok csomagolásával kettôs feladatot
kell megoldani. Egyrészt védeni kell a terméket külsô behatásoktól, másrészt az
árucikknek „tetszetôsnek” is kell lennie a
megfelelô reklámozás (marketing) érdekében. A csomagolás minôségmegôrzési feladata, hogy védje a termékeket a szennyezôdésektôl, az állati kártevôktôl, megakadályozza a vízveszteséget (beszáradást),
gátolja a káros mikroba-tevékenységet, illetve a hasznos mikrobák túlszaporodását.
De ne akadályozza a hasznos mikroflóra
esetleges tevékenységét, vagyis az érlelés
befejezését (pl. egyes lágysajt-féleségek
esetében). A csomagoló helyiségeknek,
berendezéseknek tisztának és szagmentesnek kell lenniük. A sajtok egy részét darabolva, szeletelve, illetve a kemény sajtokat reszelt formában is forgalmazzák. Ezek
elôállítására, csomagolására megfelelô
gépek és berendezések állnak rendelkezésre.
A sajtok tárolásáról, szállításáról azok
jellegének és igényeinek megfelelôen kell
gondoskodni.

2 dr. MERÉNYI IMRE
HE LYES BÍ TÉS
A Tejgazdasági Szemle IV. évf. 5. számában, A Sajtgyártás II. címû cikkben
megjelentek helyesen: „A lassú
pasztôrözés, illetve termizálás alkalmazása után marad meg leginkább a tej
nyers jellege, ilyen estben a tej foszfatáz-enzim próbája is pozitív marad.”
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Már-már elfeledett sajtjaink?
Mikor találkoztunk utoljára az egykor szép napokat megért Csermajori
juhsajt, Hansági juhsajt, Rába gyöngye vagy éppen a Diéta sajt ízletes
példányaival üzleteink sajtpultjain? Több kiváló sajtféleség indult útjára
az 1930-as évektôl kezdve Mosonmagyaróvár és Csermajor sajt-manufaktúráiból, amelyek közül kevesen érték meg a mai korszerû, gépesített,
majd automatizált sajtgyártás világát. A következô lapszámokban
szeretném felidézni néhány már-már elfeledett sajt készítési módját,
korhûen, többnyire a kézmûves gyártási körülményeknek megfelelôen.

A CSERMAJORI
JUHSAJT
Ez a sajt egy félkemény juhsajtféleség. Gyártásának módját Schandl József akadémikus
kezdeményezésére Csiszár József és Dobai
Gyula dolgozta ki.
A tej minôsége
A sajt készítéséhez 9-10 SH°-os juhtejbôl indultak ki. A tej hôkezelésére a nagyüzemi feldolgozásnál a gyors pasztôrözést alkalmazták, azaz 72-74 °C-on 20-40 másodpercig
pasztôrözték a tejet. Kisebb mennyiségû tejnél kíméletes pasztôrözéssel 63-65 °C-on
hôkezelték a tejet, majd 33-34 °C-ra hûtötték. A kádtej zsírtartalmát 5-6% közé állították be.
A tej elôkészítése
A tejet 0,5-1,0% vajkultúrával oltották be, és
0,3-0,4 SH° emelkedésig érlelték. Hogy a
juhsajtok jellegzetes „sápadt” színét megváltoztassák, a tejhez 100 literenként 5 ml sajtfestéket adagoltak (pl. karotin festék).
A kádtej beoltása és alvasztása
A tejet 32 °C-on oltották be, és kb. 30 percig
alvasztották.
Az alvadék kidolgozása
A kemény májasra megalvadt tejet sajtkarddal elôbb 5-6 cm élhosszúságú kockákra
vágták, majd sajtkanállal diónyi, késôbb pedig hárfával búza-félborsószem nagyságú rögökre aprították. Ezután addig keverték az savós alvadékot, amíg a próbatej savfoka a beoltástól számítva 0,2-0,3 SH°-ot emelkedett.
Az elôsajtolás ideje kb. 40 perc. Az utómelegítést állandó keverés közben 39 °C-ig végezték úgy, hogy a savós alvadék hômérséklete
5 percenként 1-2 °C-ot emelkedett. Az utómelegítés ideje kb. 20 perc volt. Az utósajtolást addig folytatták, amíg a savfok ebben a
gyártási szakaszban újabb 0,6-0,8 SH°-ot
emelkedett, és a beoltástól számítva az
összes savfok emelkedés elérte az 1,0-1,2
SH°-ot. A folyamatos keverô tevékenységet
szükség szerint 5 perces ülepítéssel szakították meg. Az utósajtolás ideje 30-50 perc, a
teljes kádmunka pedig a beoltástól számítva
általában 125-150 percig tartott.

Formázás, préselés
A formázáshoz ún. kettôs ikerformákat használtak. Ennek egy-egy rekesze 26 cm hosszú,
11 cm széles és 18 cm magasságú volt.
A formák fából készültek eredetileg, és a faluk
lyuggatott volt. Formázás elôtt a savó nagy
részét eltávolították úgy, hogy az alvadék felett kb. egy tenyérnyi savó maradjon. Ezután
a savós alvadékot kézzel átkeverték oly módon, hogy az alvadékrögök ne érintkezzenek a
levegôvel, felületük ne tudjon lehûlni. Végül a
savós alvadékot a formákba merték. Igyekeztek az alvadékot sok savóval merni, hogy ezzel is megakadályozzák az alvadék lehûlését,
azaz hogy biztosítsák a hézagmentes összeforrást. A formázott alvadékot azonnal préselték, mégpedig simán, azaz sajtkendô nélkül.
Az elsô forgatást 10-15 perc múlva végezték,
de már ekkor kendôzték is a sajtokat. A sajtkendôk mérete 50x50 cm-es volt. Az alkalmazott présnyomás 10 kg/sajt-kg nagyságú.
A kendôzés után elôször háromszor félóránként, majd háromszor óránként, végül kétszer
2 óránként forgattak. Ezután éjszaka a formákban maradtak a sajtok, majd a kendôbôl
kiszedve még adtak egy 1-2 órás sima préselést. A préselési idô 16-18 óráig tartott.
A préselés után a sajtok kopogtatásra éles
hangot adtak, felületük gyengén „virágos” és
rugalmas tapintású volt.
Sózás
A sajtokat 18-20%-os konyhasó tartalmú, 15
°C-osnál nem melegebb, 10-20 SH°-os sófürdôben 6 órán át sózták, és félidôben megforgatták. Sózás után a sajtok száraz deszkára kerültek, és kb. félnapi szikkasztás következett.
Érlelés
18-20 °C-on, 80-85% relatív páratartalmú
érlelôben 2-3 hétig érlelték a sajtokat. Az érlelés a naponta végzett forgatásból és a kéreg sólével történô kenegetésébôl állt. E kezelési mûveleteket kezdetben naponta, majd
2-3 naponta végezték. Az érés folyamán a
sajtok felületén rúzs-bevonat fejlôdött ki, ennek ellenére mégsem lettek nyálkás bevonatúak, inkább csak nyirkosak. A sajtok fémfóliában vagy vékony pergamenpapírban kerültek forgalomba.
100 liter juhtejbôl átlagosan 16 kg sajt készíthetô.

Minôségi követelmények
Jellemzô tulajdonságok: a sajtok 26-27 cm
hosszú, 11-12 cm széles, 6-8 cm magas tégla alakúak, az oldallapok kissé kidomborodók.
Súlyuk 1,5-1,8 kg. A kéreg gyengén nyirkos
fogású, sárgásbarna színû. A sajttészta halványsárga. A metszéslapon kevés lencse-borsó nagyságú, kerek erjedési lyuk látható. Állománya vágható, rugalmas, a nyelven jól elomló. Szaga kellemes, kis mértékben a Trappista
sajtra emlékeztetô. Íze jellegzetesen zamatos,
a fiatalabb sajtok enyhe, a teljesen érettek pedig kissé pikánsabb ízûek. Jellemzô még a kellemes dióbél utóíz.
Kémiai összetétel: kézmûves sajtoknál a szárazanyag-tartalom legalább 52%, a szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom pedig legalább 50%. Az 1950-es években a sajtgyártó
üzemek a termékeket általában 57-60% szárazanyag-tartalommal és 46-49% szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalommal készítették.
A Csermajori juhsajt gyakoribb hibái
Korai puffadás (kólis puffadás): okozója az Esherichia coli és az Aerobacter aerogenes coliform baktériumok. Rögtön az érlelés elsô napjaiban jelentkezik, sôt már a préselés vagy a
sózás idején is megjelenhet. A sajtok megemelkednek, súlyosabb fertôzéseknél esetleg
gömbszerûvé is válhatnak. Kopogtatásra tompa, dobszerû hangot adnak. A sajt vágási felületén sok apró vagy nagyobb, esetleg egybeszakadt, szabálytalan lyuk látható. Állománya általában rágós, gumis és bûzös szagú.
A nyers tejbôl készített sajtok esetében gyakrabban fordul elô. Mivel a coliform-csírákat a
pasztôrözés elpusztítja, ezért a pasztôrözött
tejbôl készített sajtoknál csak utófertôzés miatt
lép fel. A puffadás abból következik, hogy a
gáztermelô coliform-baktériumok hidrogéngázt is termelnek, amely csak kis mértékben
oldódik a sajttészta vízében, és így gyorsan sok
és szabálytalan lyukakat képez. A kívántnál
melegebb sófürdô és a meleg érlelô helyiség
fokozza a puffadás kialakulásának veszélyét.
A korai puffadás ellen elsôsorban a higiéniai
szabályok szigorú betartásával védekezhetünk.
A sajtok repedezettsége léphet fel a túl alacsony páratartalmú, száraz pincében. A túl
magas páratartalmú érlelô helyiségben viszont
erôs lehet a rúzsképzôdés, és ilyenkor a sajtok
romadur-szerûen érhetnek. Ennek hatására a
sajt jellege is romadur-szerûre változik.

2 SOMOGYI IMRE
tejipari szakmérnök-tanár
Felhasznált szakirodalom
Balatoni M.: Sajt-, tejpor- és kazein-gyártás.
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960
Dr. Balatoni M.: Anyag- és gyártásismeret III.
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963
Csiszár J.: Tejipari technológia II.
Élelmiszeripari és Begyûjtési Könyv- és Lapkiadó
Vállalat, Budapest, 1954
Takó I.: Részletes sajtgyártás.
Jegyzet, Budapest, 1956
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A Tejipari Vállalatok Trösztje utolsó
vezetôjének születésnapjára
Dr. Vendégh Ferenc, a Tejipari Vállalatok Trösztje egykori vezetôje a magyar agrárium
fellendítésében jelentôs szerepet játszott. Nagyigmándon parasztcsalád hetedik
gyermekeként látta meg a napvilágot 1927-ben, így az idén ünnepli 90 éves születésnapját.
1951-ben a Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1960-ban a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen végzett. 1951 és 1961 között az Állami Ellenôrzô Központ, majd állami
gazdaságok különbözô beosztású
vezetôje, 1961-tôl a Komáromi Állami Gazdaság igazgatóhelyettese,
1971-tôl pedig a Komárom Megyei
Állami Gazdaságok igazgatója, ezután az Agrober vezérigazgatója
lett. 1972-tôl a Pénzügyminisztérium Mezôgazdasági és Élelmezésipari Fôosztályának vezetôje, 1980
és 1982 között mezôgazdasági és
élel me zé sü gyi mi nisz ter he lyet tes.
1983-tól a Tej ipa ri Vál la la tok
Trösztje vezérigazgatója, emellett a
Magyar Mezôgazdasági Kamara elnökségi tagja, a mezôgazdasági és
élelmiszeripari tagozatnak pedig az
elnöke, de 1980-tól a Mezôgazdasági Múzeum Baráti Köre Országos
Tanácsa elnökségének és a Nemzetközi Tejgazdaságok Szövetsége
magyar bizottságának is volt az elnöke. 1965-ben az egyetemi docens, 1983-ban az egyetemi tanár tudományos címet kapta meg.
A tröszthöz kerülése után elsôként a belsô érdekeltségi rendszert dolgozta át, amelynek eredményeként folyamatosan növekedtek a fizetések; aki többet dolgozott, az többet is kapott.
Nevéhez fûzôdik, hogy jelentôsen sikerült bôvíteni a tejtermékek választékát. Ebben az idôszakban vált sikeressé a krémfehér sajt gyártása, amelybôl jelentôs tételek kerültek amerikai
exportra. A mind a mai napig nagy népszerûségnek örvendô
Túró Rudi megismertetésében és népszerûsítésében is jelentôs
szerepet vállalt. A fogyasztók körében közkedveltté vált termékbôl egyre többet kellett gyártani, így sikerült elintézni, hogy kikerüljön a rögzített ár kategóriából, és szabadáras legyen. Ez
úgy valósulhatott meg, hogy élvezeti cikknek minôsítették a Túró Rudit. A tröszt vezetésének idôszakában a feldolgozott tej
mennyisége növekedett, aminek eredményeként a tejtermelés
is folyamatosan növekedett.
A tröszt vezetése során tapasztalatát, tudását és kapcsolati
rendszerét a folyamatos fejlôdés szolgálatába állította. Jelentôs hatást tudott kifejteni annak érdekében, hogy a nagy tejhozamú holstein fajtájú tehenek Magyarországra kerüljenek,
így növekedjék a tejtermelés hatékonysága. A termelôket az-

zal ösztönözte, hogy a többletként
termelt tejért magasabb átvételi árat
fizetett.
Hosszú éveken keresztül igen jó kapcsolatot ápolt a Mezôgazdasági Múzeummal, több hasznos kiállítást támogatott, és gazdag ötleteivel is segítette ôket. A Magyar Tejgazdasági
Kutató Intézetben több sikeres terméket hoztak létre az ô támogatásával, és a csomagolás-fejlesztésben is
(kis kiszerelésû sajt, vajkrém, Gervais
Danone termékek) jelentôs lépéseket
tett az intézet.
Dr. Vendégh Ferenc munkasikereinek egyik titka – amit sok évtizedes
munka után maga is igazol – az,
hogy fiatalokkal vette körül magát.
Teret adni az ifjúságnak – ez volt az
elve. Sosem értette, miért tartják
korainak, ha valaki 30-35 éves korában felelôs posztra kerül. Bízni
kell az ifjúságban, kapjanak lehetôséget a bizonyításra – üzeni a mának.
Pályafutása során arra a legbüszkébb, hogy az elôzô rendszer
megszûnése után a csôdbement vállalatok privatizációjában a
hitelezô OTP képviseletében közel száz vállalatot sikerült megmenteni a felszámolástól, aminek eredményeként 6 700 ember menekülhetett meg a munkanélküliség rémétôl.
A minisztertôl 2007-ben, 80-ik születésnapjára szakmai életútja elismeréséül ÉLETFA EMLÉKÉREM kitüntetést kapott.
Dr. Vendég Ferenc mind a mai napig aktívan dolgozik az ingatlanpiac területén, lakások eladásával és bérbeadásával foglalkozik, és egy amerikai-magyar vegyesvállalat felügyelô bizottságának az elnöke. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdaság
fejlôdését: A tejágazat mostani bonyolult helyzetében nem
irigyli azok szereplôit; elismeréssel szól arról, hogy ilyen nehéz
körülmények között képesek úrrá lenni a nehézségeken.
Gratulálunk dr. Vendégh Ferenc nyugállományú vezérigazgató
úrnak 90. születésnapján. További jó egészséget és családja
körében megélt szép éveket kívánunk a volt és jelenlegi tejipari dolgozók összessége nevében:
2 dr. LENDVAY BÉLA és HETÉNYI PÉTER
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(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)
Hároméves kutatás-fejlesztési program kezdôdik, hogy
teljes egészében kiváltható legyen az importból származó
génmódosított szója a hazai takarmányokból. A program célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása. Ahhoz, hogy a
magyar szójaigényeket – a takarmányozáshoz szükséges fehérjemennyiséget – teljes mértékben belföldrôl lehessen kielégíteni, mintegy 240 ezer hektáron kellene szóját termelni.
Reálisan azonban Magyarországon nem lehet a következô
években a szója 100 ezer hektárnál nagyobb vetésterületével
számolni. A takarmányozáshoz szükséges fehérjemennyiség
a Nemzeti Fehérjetakarmány Program keretében valósul
majd meg. Ennek az a lényege, hogy nemcsak a szója, hanem az alternatív fehérjenövények – borsó, lóbab, lucerna –
termesztésének ösztönzésével és a termôterület növelésének
a lehetôségével is foglalkozik a program, mint ahogyan az innovatív új takarmány-elôállítási technológiák meghonosításának elôsegítésével is.
Folyamatosan gyarapodik a hazai anyajuh-állomány,
emellett növekszik a termelési kedv is, évrôl-évre többen foglalkoznak juhtartással – mondta az agrárgazdaságért felelôs
államtitkár Mezôhegyesen, egy juh-bemutató mintatelep átadásán. A juh- és kecskeágazatban 2010 és 2016 között 9
százalékos volt a növekedés. Magyarország az Európai Unió
negyedik legnagyobb élô juh-exportôrévé lépett elô. A célországok között meghatározó szereplô Olaszország, de jelentôs
volt a forgalom Szlovákia, Horvátország, Románia, Szlovénia
és Törökország irányába is. Hagyományos piacainkon csökken a bárány iránti kereslet, ezt az utóbbi hónapokban jól
kompenzálta a Törökországba és az arab országokba irányuló kivitel.
Útmutató készült a kistermelôi élelmiszer-elôállítás és
-értékesítés jó higiéniai gyakorlatához, amely ingyenesen
elérhetô a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) honlapján.
Az iránymutató dokumentum részletesen ismerteti, hogy
milyen tevékenységeket folytathatnak a kistermelôk, milyen
igazolásokkal kell rendelkezniük, továbbá milyen nyilvántartásokat kell vezetniük. Az élelmiszer-elôállítók és -értékesítôk számára készült specifikus útmutató kitér a kötelezô és
önkéntes jelölési szabályokra is. A higiéniai követelmények
általános ismertetésén túl, a hozzátartozó mellékletek segítségével, termékcsoportonként elkülönítve veszi számba
az egyes termékkörök elôállítására és értékesítésére vonatkozó gyakorlati útmutatásokat. Az útmutatóhoz csatolt nyilvántartás-, adatlap- és címkeminták a jogszabályi elôírások
megfelelô követését segíti.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) mind a 19 megyében meggyôzô fölénnyel gyôzött. Az utóbbi három év legjelentôsebb idôközi választási
gyôzelmének nevezte dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) november
3-ai országos küldöttválasztásának eredményét.

Az agrárkapcsolatok további bôvítésérôl tárgyalt Fazekas Sándor japán kollégájával, Taniai Maszaakival, a japán Mezôgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium állam-miniszterével, aki a kelet-ázsiai ország delegációjával érkezett a 78. OMÉK-ra. Japán az Európai Unión kívüli országok között a legfontosabb partnerünk, a japánba irányuló agrár-exportunk értéke tavaly 126 millió euró, mintegy 38 milliárd forint volt. A mangalicahús japánban igen keresett.
Emellett a hazai méz és meggyexport növelésének lehetôségeit is megvizsgálták.
Új szakaszba léptek az agrárkapcsolatok Magyarország és a Fülöp-szigetek között. Idén tavasszal Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fülöp-szigeteki látogatása alkalmával Gazdasági Vegyesbizottság felállításáról írt alá egyezményt. Ezt követôen megélénkültek az agrárkapcsolatok, kilenc hazai cég kezdeményezte az egyedi
akkreditációs eljárás megindítását, ami feltétele a kivitelnek. A Fülöp-szigeteken mintegy százmillióan élnek, a lakosság döntô többségben katolikus, nem tiltott a sertéshús
és a bor fogyasztása. Az ország behozatalra szorul sertéshúsból, baromfihúsból és tenyészállatból, ezeken a területeken Magyarország komoly exportpotenciállal rendelkezik.
Magyarországról hamarosan megindulhat a marha- és
nyúlhús exportja Szingapúrba.
Moldáv kutatók egy olyan speciális szert fejlesztettek
ki, amellyel a peszticidekkel szennyezett talajok rövid idô
alatt helyreállíthatók, és növénytermesztésre alkalmassá tehetôk. A Moldáviai Tudományos Akadémia Elektronmérnöki
és Nanotechnológiai Intézetében kifejlesztett szer egy nanoszemcsékbôl álló por, amely a molekulákból elválasztja az
aktív fluort és az aktív klórt, és azokat (a szennyezést okozó
peszticid jellegétôl függôen) kalciummal vagy káliummal köti össze. Ennek hatására a peszticidek molekulái dezaktiválódnak, és szerves trágyává alakulnak át. Az új szer üzemi
méretû kipróbálása jelenleg folyik, annak ipari méretû gyártására és forgalmazására késôbb kerülhet sor.
Közép-Európa egyik legnagyobb tejtermelô üzemét tervezik felépíteni 40 kilométerre a magyar határtól. A Besztercebánya melletti Bozók (Bzovík) község mezôgazdasági
szövetkezete 6 millió eurós, zöldmezôs beruházással egy
szupermodern tejtermelô üzem felépítését kezdte el. A két
fázisban megvalósuló új létesítményben összesen 1 400 fejôstehén napi átlagban mintegy 40 000 liter tejet fog termelni. A néhány hónapon belül üzembe helyezendô elsô fázisban 700 fejôstehenet állítanak be. Daniel J. Kratky, a szövetkezet vezetôje elmondta, hogy a létesítménnyel új választ
akarnak adni a tejválság kihívására és a szlovákiai tejtermelés drasztikus csökkenésére. A beruházás megtérülése érdekében a technológia és a logisztika tervezésénél a maximális energiahasznosítást és a melléktermékek (pl. biogáz)
komplett hasznosítását vették figyelembe.
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