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Év vé ge fe lé kö ze led ve egy re több a
gaszt ro nó mi ai fesz ti vál. Ezek kö zött
szép szám mal sze re pel nek a saj tos
ren dez vé nyek. Nem rej tem vé ka alá,
hogy el fo gult va gyok a saj tot il le tô en.
Egy re in kább erô sö dik ben nem az a
meggyô zô dés, hogy ér de mi fej lô dés
megy vég be ezen a te rü le ten. Van nak,
akik nyíl tan for ra dal mi hely zet rôl, már -
mint sajt for ra da lom ról be szél nek. La -

punk mos ta ni szá má ban nagy ter je de lem ben je lent kez nek a
saj tos ren dez vé nyek rôl ké szült tu dó sí tá sok, mert je len tôs
ese mé nyek rôl és si ke rek rôl is tu dunk szá mot ad ni. Be kap -
cso ló dunk las san a saj tos vi lág vér ke rin gé sé be. Nem zet kö zi,
nagy hí rû sajt ver se nyek rôl ér mes he lye zést ho zunk ha za. Be -
ta go zó dunk a Sajt mes te rek Nem zet kö zi Cé hé be. Az is jól ér -
zé kel he tô, hogy egy re je len tô sebb azon vá sár lók szá ma, akik
ér té ke lik a ma gyar kéz mû ves saj tok mi nô sé gi fej lô dé sét.
Szin te nem te lik el úgy nap, hogy ne tör tén ne a sajt ké szí tôk
vi lá gá ban po zi tív ese mény, elô re lé pés. Ezen a te rü le ten min -
den ese mény nek je len tô sé ge van. Áll jon itt egy pél da er re
vo nat ko zó an. 

Var ga György, a Nagy kö rû ben élô mér nök bôl lett gaz da
2002-ben egy fô vá ro si au tó sza lont cse rélt le a kecs kék re.
Je len leg 150 egye det szám lá ló kecs ke far mon ter melt tej -
bôl ké szí ti sajt ja it. A sajt ké szí tô, fel is mer ve a he lyi adott sá -
go kat, saj tút ál lo mást sze ret ne lé te sí te ni ott, ahol az or -
szág leg na gyobb, két száz hek tá ros cse resz nyés kert je ta lál -
ha tó. A fa lu 27 km tá vol ság ra van a me gye szék hely tôl,
Szol nok tól. Ren del ke zik fo lya mi ki kö tô vel, ven dég ház zal,
lá to ga tó köz pont tal, ke rá mia-mû hellyel, táj ház zal, amely -
ben nép raj zi mú ze um és hely tör té ne ti ki ál lí tás is lát ha tó.
Min de ze ket jól egé szít he ti ki a ter ve zett saj tút ál lo más, szí -
ne seb bé vál hat ál ta la az ide gen for ga lom. Var ga úr a hoz zá
lá to ga tók szá má ra elô adást fog majd tar ta ni a kecs ke sze -
re pé rôl az em be ri ség tör té ne té ben, a kecs ke faj ták ról, a
kecs ke sze re te té rôl, a kecs ké nek a kul tú ránk ban be töl tött
sze re pé rôl. Nem ar ról van szó, hogy csak a kecs ke saj tot
sze ret né mind na gyobb menny iség ben itt hely ben el ad ni.
Az éle tér zést, a nap fényt, a nyu gal mat, a vi rág ba bo rult
vagy ter mé sé vel pom pá zó cse resz nyés kert lát vá nyát sze -
ret né át ad ni em ber tár sa i nak. 

Kí vá na tos len ne, hogy egy re több saj tú tál lo más lé te sül jön
szer te a Kár pát-me den cé ben. A gaszt ro tu riz mus új ág aza tá -
ban ha zánk ér té kes vonz erôt fejt het ne ki mind a bel föl di,
mind a kül föl di tu ris ták kö ré ben. A tu ris ták a saj tu ta kat fel -
ke res ve ku li ná ris él mé nyek kel gaz da god ná nak, szem élyes
kap cso la tuk ala kul na ki a kéz mû ves sajt ké szí tôk kel. A sajt ké -
szí té si be mu ta tó lát vá nyá val és a sajt kós to lás él mé nyé vel is
gaz da god ná nak.
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Me zô fal vai Zrt.-nek az kül de té -
se, hogy te vé keny sé gé vel szol -
gál ja a ma gyar me zô gaz da sá got

és a vi dék fel emel ke dé sét. A köz gaz da -
sá gi sta bi li tás mel lett azt is fon tos nak
tart juk, hogy a vál lal ko zás sta bil meg él -
he tést tud jon biz to sí ta ni dol go zó i nak, te -
vé keny sé gé vel se gít se a vi dé ki mun ka
kul tú ra, a he lyi ér té kek meg men té sét.
Le he tô sé ge ink hez mér ten anya gi tá mo -
ga tást nyúj tunk a mû kö dé si te rü le tün kön
lé vô te le pü lé sek köz hasz nú te vé keny sé -
get vég zô szer ve ze te i nek.

Tár sa sá gunk él har co sa a bi o ló gi ai sok -
szí nû ség fenn tar tá sá nak, kör nye ze tünk
ér té kei me gôr zé sé nek. Nem csak a ver -
ba li tás szint jén han goz tat juk el ve in ket,
ha nem a gya kor lat ban is en nek meg fe le -
lô en cse lek szünk. Ékes bi zo nyí té ka en -
nek, hogy négy éve GMO-men tes te jet
ter me lünk, olyan ta laj mû ve lé si mód sze -
re ket al kal ma zunk mely a ta laj erôt, a ta -
laj éle tet erô sí ti. A víz me gôr zé ses, kör -
nye zet kí mé lô tech no ló gi á val, a szer ves
és bak té ri umt rá gyá zás sal el ér tük, hogy
je len tôs mér ték ben csök ken jen a mût rá -
gya fel hasz ná lá sunk.

Meggyô zô dé sünk, hogy az élel mi szer-
biz ton ság a ter mô ta laj nál kez dô dik. A ta laj
ter mô ké pes sé gé nek fenn tar tá sá val biz to -
sí ta ni tud juk azt, hogy mak ro-, mik ro-, és
na no-ele mek ben bô vel ke dô ta kar mányt
ter mel jünk, mely nek ete té sé vel egész sé -
ges, bi o in ten zív és bi o ak tív anya gok ban
gaz dag ál la ti vég ter mék (tej, hús, stb.) ke -
rül jön a ma gyar fo gyasz tók asz ta lá ra.

Szak mai is me re te in ket a kü lön bö zô
be mu ta tó kon szé les kör ben el jut tat juk a
gaz dál ko dók hoz, és az ag rár kép zést vég -

GMO-mentes tejet 
termelnek Mezôfalván

zô egye te mek szá má ra. Örö münk re szol -
gál, hogy az egye te mek kel ki a la kult szo -
ros együtt mû kö dés alap ján egy re több
egye te mi hall ga tó, dip lo ma dol go zat író,
Phd. je lölt pal lé roz hat ja to vább is me re te -
it a tár sas ág nál.

Vall juk azt, hogy a gaz dál ko dás nem -
csak szak ma, nem csu pán hi va tás, ha -
nem egy élet for ma. A Me zô fal vai Zrt.
szak mai kol lek tí vá já nak ma gas szin tû fel -
ké szült sé gét gaz dál ko dó tár sa ink is el is -
me rik. Nagy ra be csü lik, hogy új sze rû
stra té gi ai meg ol dás sal, a kre a tív gon dol -
ko dás ál tal al kal ma zott in no va tív meg ol -
dá sok kal nö vel jük tár sa sá gunk gaz dál ko -
dá sá nak ered mé nyes sé gét.

A tár sas ág erôs sé ge a tu laj do no si ösz-
sze té tel, mely nek lé nye ge, hogy a dol -
go zók kö zül több mint szá zan van nak,
kik egy ben tu laj do no sok is. A gaz dál ko -
dás 6480 hek tá ron fo lyik, a szán tó föl-
di nö vény ter mesz tés, ve tô mag ter me lés
(bor só és ka lá szos ve tô mag) és a hús -
hasz nú szar vas mar ha te nyész tés mel -
lett tej hasz nú szar vas mar ha tar tás sal is
fog lal koz nak. Az ág azat igaz ga tó ját Sü di
And rást kér dez tem:

– Me lyek vol tak szak mai pá lya fu tá -
sod fôbb ál lo má sai? 
– Ka pos vá ron vé gez tem ál ta lá nos ál lat -
te nyész té si üzem mér nö ki sza kon, majd
Mo son ma gya ró vá ron le ve le zô sza kon
sze rez tem meg az ag rár mér nö ki vég -
zett sé get. El sa já tí tot tam az in sze mi ná -
to ri te en dô ket is a fô is ko lán, majd eb -
ben a te vé keny ség ben, il let ve az emb rió
be ül te tés ben sze rez tem gya kor la tot.
En nek kö szön he tô en ke rül tem ki 1997-
tôl 2001-ig Bra zí li á ba dol goz ni, mi vel a
két ál lam kö zött emb rió be ül te té si prog -
ram in dult, mely nek so rán 10 ezer vem -
het kel lett vol na lét re hoz ni. A prog ram
meg va ló sí tá sa ab ba ma radt, mert idô -
köz ben az Ang li á ban ki tört BSE jár -
vány (köz is mert ne vén ker ge mar ha-
kór) kö vet kez té ben a Bra zil ál lam fel -
mond ta az együtt mû kö dést. Ha za jö ve -
te lem után kezd tem el itt Me zô fal ván
dol goz ni, 2011-ben azon ban kap tam
egy aján la tot Gö rög or szág ba, ahol több
mint két évet dol goz tam. Majd 2013-
ban a ve zér igaz ga tó úr meg ke re sett és
fe la ján lot ta a te lep ve ze tôi fel ada tok el -
lá tá sát.

Südi András tejhasznú 
szarvasmarha ágazat igazgató

Zászlós Tibor vezérigazgató

Me zô fal vát a kö zel öte zer la ko sú nagy köz sé get Fe jér 
me gyé ben, Du na új vá ros kö zel sé gé ben ta lál juk. A te le pü lést
Herc zeg fal va né ven a cisz ter ci ek ala pí tot ták 1811-ben. 
A Me zô fal va ne vet 1951-ben kap ta. A tér ség re jel lem zô, hogy
ki vá ló me zô gaz da sá gi mû ve lés re al kal mas föld te rü let tel 
ren del ke zik és nagy ha gyo má nya van a szán tó föl di 
nö vény ter mesz tés nek és ál lat tar tás nak. A ha gyo mány 
mél tó foly ta tó ja és a tér ség meg ha tá ro zó me zô gaz da sá gi 
vál lal ko zá sa a Me zô fal vai Zrt. mely nek a nagy köz ség 
kül te rü le tén lé vô Nagy sis mán don van a köz pont ja. 
A tár sas ág ve zér igaz ga tó ja Zász lós Ti bor az aláb bi ak ban
mu tat ta be gaz dál ko dá suk fi lo zó fi á ját.

A
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– A Me zô fal vai Zrt.-nek Vi lá gos pusz -
tán van a te je lô szar vas mar ha te le -
pe. Mi jel lem zô er re a te lep re? 
– Me zô fal va és Han tos kö zött te rül el, itt
tart juk a te je lô ál lo mány egé szét, a bor -
ja kat és nö ven dé ke ket is, az összes lét -
szám 1850-1870 kö zött vál to zik. A te lep
1976-ban épült meg, vagy is negy ven
éves is tál ló tech no ló gi át kép vi sel. Ez a
tech no ló gia a mai kö ve tel mé nyek szint -
jén ak kor is ela vult nak te kint he tô, ha pi -
he nô bo xos, kö tet len tar tá si rend szer rôl
van szó. Nincs au to ma ta trá gya le hú zó,
na pi két al ka lom mal a ra ko dó gép pel tol -
juk le a szal más al mos trá gyát, majd az
a kör nye zet vé del mi elô írá sok nak meg fe -
le lô en épült trá gya tá ro ló ba ke rül, in nen
éven te két al ka lom mal jut ta tunk ki a föl -
dek re. A meg fe le lô is tál ló hi gi é né fenn -
tar tá sa nagy oda fi gye lést és sok több let -
mun kát igé nyel. Fon tos szá munk ra azt
bi zo nyí ta ni, hogy ilyen kö rül mé nyek kö -
zött is le het jó ered ményt el ér ni. A te -
nyész tés egyéb fel té te le i nek te kin te té -
ben az át la gos ha zai vi szo nyok szint jén
va gyunk. 

– Hogy ala kul nak a ter me lés ered mé -
nyes sé gé nek fôbb mu ta tói?
– Te hén lét szá munk 920 egyed kö rül van,
eb bôl 760-770 az, amit fe jünk. Na pon ta
24-25 ezer li ter te jet ér té ke sí tünk, lak tá -
ci ós ter me lé sünk 10 400-10 500 li ter
kö zött van. Há rom szor fe jünk és há rom -
szor ete tünk. Va ló szí nû sí te ni le het, hogy
az idén el ér jük a 11 ezer li te res lak tá ci -
ós át la got. Mi kor ide ke rül tem a lak tá ci ós

ter me lés 7200 li ter volt, mely az el múlt
15 év alatt kö zel 3000 li ter nö ve ke dést
ered mé nye zett. A 33-35 li te res fe jé si át -
lag, a 28-32 li te res is tál ló át lag alap ján
a jól mû kö dô te le pek kö zé tar to zunk. Az
ÁTK Kft. ál tal nyil ván tar tott ter me lé si
ered mé nyek lis tá ján az or szá gos rang -
sor ban a 20 és 25 he lyek kö zött va -
gyunk, míg a me gyei lis tán a 3-ik, vagy
4-ik hely szo kott a mi énk len ni. He lye zé -
sünk ér té két nö ve li, hogy Fe jér me gyé -
ben a töb bi me gyé hez ké pest na gyobb
szám ban ta lál ha tók a jó ne vû, nagy ál lat -
lét szám mal dol go zó gaz da sá gok. 

A tej elô ál lí tá si költ sé ge 95-96 Ft kö -
rül van. Nincs sok moz gás te rünk a ter -
me lés ol csób bá té te lé hez, mert a költ -
sé gek nem csök ke nek, in kább emel ked -
nek. Az ipa ri ere de tû anya gok és szol gál -
ta tá sok árai nem lesz nek ol csób bak.
Sze ren csés nek mond ha tó ab ból a
szem pont ból a hely ze tünk, hogy ter me -
lé sün ket mi ni má lis amor ti zá ci ós költ ség
ter he li. A ta kar mány árak ala ku lá sa
nagy mér ték ben az idô já rá son mú lik. Ah -
hoz, hogy meg tud juk tar ta ni a mun ka -
erôt, nö vel ni kell a mun ka bért. Az a cél
ve zé rel ben nün ket, hogy az új idôk ki hí -
vá sá nak meg fe lel jünk. Tu do má sul kell
ven ni a te já rak in ga do zá sát. Har ma dik
éve an nak, hogy az Al föl di Tej Kft-nek
ad juk át fel dol go zás ra a te jet. A mos ta -
ni kö zel 100 Ft-os át vé te li ár ral már elé -
ge det tek le he tünk. A tej át la gos zsír tar -
tal ma el éri a 3,7%-t, a fe hér je tar ta lom
3,20-3,25 kö zöt ti ér té ken van így. Mi ter -
me lôk ab ban va gyunk ér de kel tek, hogy a

mennyi sé get nö vel jük, és az ext ra mi nô -
sé get biz ton sá go san elô ál lít suk.

Már ne gye dik éve GMO-men tes te jet
ál lí tunk elô. Tesszük ezt an nak el len ére,
hogy eb bôl plusz be vé te lünk nem szár -
ma zik. Meg ol dód ni lát szik a sza bá lyo zás
is, a je lö lés is, már na gyon vár juk, hogy
a fo gyasz tók hoz el jut va mi lyen fo gad ta -
tás ban lesz ré sze. Meggyô zô dé sünk,
hogy a fo gyasz tók igény lik és ke re sik a
mi nô sé gi élel mi szert.

Rend sze re sen ter me lünk kó ser mi nô sí -
té sû te jet. A fe jés idô sza ká ban a meg -
ren de lô kép vi se lô je az üzem ben el le nôr zi
a val lá si elô írá sok be tar tá sát. A min den -
na pi ter me lés tôl ma ga sabb szin tû kö ve -
tel mé nyek be tar tá sá val elé ge dett a meg -
ren de lô, ezért már hosszabb idô óta
vissza té rô vá sár lónk. 

– Az ág azat ban hány em ber nek tud -
tok mun kát ad ni? 
– A tej ter me lô ág azat ban kö zel 50 fôt
fog lal koz ta tunk, kik a kö zel ben lé vô fal -
vak ból jár nak ide. A fi a tal mun ka erôt ne -
he zen tud juk meg tar ta ni, mer a kör nyék
ipa ri park ja i ban ké nyel me sebb mun ka -
vég zést és na gyobb fi ze tést tud nak ré -
szük re biz to sí ta ni. Szo ci ál is jut ta tás ként
Er zsé bet utal ványt biz to sí tunk dol go zó -
ink nak. Ter me lé si ta nács ko zá sok tar tá -
sa kor ven dé gül lát juk dol go zó in kat, hor -
gász ver senyt szer ve zünk ré szük re, meg -
hir det tük az év dol go zó ja cím moz gal -
mat, ág aza ti szin ten 250 ezer, vál la la ti
szin ten 400 ezer fo rint ju tal mat kap a
gyôz tes.

Régi építésû istállók karámokkal
Â
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– Mi ként ve szi ki ré szét a tár sas ág a
tej nép sze rû sí té sé bôl? 
– A tej vi lág nap ján nyílt na pot szer ve zünk
a kör nyék be li óvo dá sok, is ko lá sok szá -
má ra, ek kor kö zel 400 gye rek kap be te -
kin tést a te lep éle té be. Ilyen kor kör be -
visszük ôket a te le pen, szal ma ug rá lót ké -
szí tünk ne kik, be mu tat juk és el ma gya -
ráz zuk a te hén tar tás és tej ter me lés dol -
ga it az ô szint jük nek meg fe le lô en. Az Al -
földi tej jel ka rölt ve ter mék be mu ta tót és
ter mék kós to lót tar tunk ré szük re. Más al -
kal mak kor is gyak ran lá to gat nak ben -
nün ket is ko lás cso por tok az or szág tá vo -
lab bi he lye i rôl.

– Ta kar má nyo zás te rén mi lyen in no -
va tív meg ol dá so kat al kal maz tok? 
– A ta kar má nyo zást leg fon to sabb ter me -
lé si té nye zô nek te kint jük, mert az el múlt
10 év ben a tej mennyi sé gét je len tô sen
tud tuk nö vel ni, ami alap ve tô en a tö meg -
ta kar má nyok mi nô sé gi ja vu lá sá nak kö -
szön he tô.

Ta kar mány szük ség le tün ket, ben ne a tö -
meg ta kar mány igé nyün ket az ál ta lunk ter -
mesz tett nö vé nyek bôl elé gít jük ki. Azál tal
tud juk nö vel ni a ta kar mány ho za mot,
hogy az ôs szel ve tett rozst áp ri lis ban ta ka -
rít juk be és vet jük el he lyé re a si ló ku ko ri -
cát, vagy is egy év ben két szer tu dunk be -
ta ka rí ta ni ugya nar ról a te rü let rôl.

Alap ve tô en ku ko ri ca szi lázs ra, lu cer na
sze názs ra, il let ve rozs sze názs ra ala poz -
zuk a ta kar má nyo zást. Ké szí tünk még
ned ves 25-30%-os víz tar tal mú ku ko ri -
cát, me lyet le da rál va fal kö zi si ló ba ta po -
sunk. Az ab rak ta kar má nyo kat (ár pát, ku -
ko ri cát) mi ter mel jük meg, a fe hér je hor -
do zó kat a rep ce da rát és vé dett szó ját vá -
sá rol juk. Je len tôs ered mény ként tud juk
köz re ad ni, hogy nem ete tünk GMO-os
fe hér jét, így már ne gye dik éve GMO
men tes te jet ter me lünk.

Ta kar má nyo zá si dol ga in kat im már
nyolc éve a né met Ahr hoff Kft. se gít sé -
gé vel szer vez zük meg, kik igye kez nek új -
sze rû meg ol dá so kat al kal maz ni. En nek
az a lé nye ge, hogy a ta kar mány össze té -
te lé ben 60% rész arányt kép vi sel a tö -
meg ta kar mány és ki sebb mennyiségû az
ab rak ta kar mány. Na pon ta 22 kg ku ko ri -
ca szi lázst, 14 kg rozs és 8 kg lu cer na
sze názst ete tünk. Az ab rak ta kar mány ból
mely nek ré sze a sa ját ter mesz té sû ár pa
és ku ko ri ca is a csúcs ter me lô ál la ta ink
sem kap nak 12 kg-nál töb bet.

Az Ahr hoff cég ál tal for gal ma zott bi o -
ló gi ai ta kar mány tar tó sí tót Si la ge P-t
hasz nál juk az összes ned ves ter mék
tar tó sí tá sá hoz, sze názs és szi lázs ké szí -
té sé hez. Na gyon ha tá sos szer, meg va -
gyunk ve le elé ged ve. Meg ta nul tuk jól
el ké szí te ni a tö meg ta kar má nya in kat.
A ta va lyi év ta kar mány nö vény ter mé se
igen jól si ke rült, el nyer tük az „Év ta kar -

mány bá zi sa 2016” dí jat. A bí rá lók pél -
da ér té kû nek tar tot ták a be ta ka rí tá si
tech no ló gi át, az el ké szült ta kar má nyok
mi nô sé ge és a tá ro lás mód ja is jó vagy
ki vá ló ér té ke lést ka pott.

Fe hér je szük ség le tet na gyobb rész ben
a ha zai be szer zé sû rep ce da ra biz to sít ja,
ki sebb mér ték ben az UDP 41 ne vû
hor vát im port ból szár ma zó ga ran tál tan
GMO-men tes fe hér je ta kar mányt hasz -
nál juk, ami szó ja és nap ra for gó da ra ke -
ve ré ke és 40% fel et ti fe hér je tar tal má nak
65%-a vé dett fe hér je. Hasz ná lunk még
Easy lin 100/30-ast, mely 60% len mag -
liszt és 39% rep ce liszt bôl te vô dik össze,
mely az ome ga 3 és ome ga 6 zsír sa v-
össze té te le mi att jó ha tás sal van az ét -
vágy fenn tar tá sá ra. Hosszú tá von azt
vár juk tô le, hogy po zi tív ha tás sal lesz a
szo ma ti kus sejt szám össze té tel re és a
sza po ro dás bi o ló gi á ra. 

Az ál lo mány egész sé ge, a ta kar má nyo -
zás és ter me lés op ti má lis össze han go lá -
sá ban a Vi ta fort Zrt. szak em be rei se gí te -
nek a tej tü kör mo ni to ring prog ram juk kal.
A ta kar mány össze ál lí tá sá ra és az ete tô -
tér re tör té nô ki jut ta tá sá ra Fa re sin tí pu sú
ön já ró ete tô ko csit hasz ná lunk.

– Bor jú ne ve lé si rend sze re tek mi lyen
sa já tos sá go kat hor doz? 
– Bor jú el hul lá sunk 2% alatt van. A bor jú kat
szü le té sük után a szo ká sos mó don, mi is
Ste i mann-ket rec ben tart juk, majd azt kö -
ve tô en kis cso por tok ban he lyez zük el.

Most ter ve zünk át tér ni a tej po ros ita tás -
ról a pasz tô rö zött tej ita tás ra. A föcs te jet
két na pon át itat juk, majd ezt kö ve tô en az
em be ri fo gyasz tás ra al kal mat lan te jet fog -
juk pasz tô röz ni és azt itat juk az üszô bor -
jak kal. Ezen a mó don 10 na pig a tej lesz
a fô táp lá lé kuk, majd a to váb bi ak ban is
kap nak te jet a tej por mel lé. A hí zó alap -
anyag nak szánt hols te in bi ka bor jú kat és a
fe hér-kék bel ga ke resz te zés bôl szár ma zó
mind két ne mû bor jú kat az em be ri fo -
gyasz tás ra al kal mat lan tej jel táp lál juk,
majd hí zó mar ha alap anyag ként ér té ke sít -
jük. A hols te in bor jak ön költ sé ge 1000
Ft/kg kö rül van, míg az el adá si ára 600
Ft/kg, ad dig a ke resz te zett bor jak en nek
dup lá já ért, 1200 Ft/kg-ért is el ad ha tók,
és igen nagy a ke res let irán tuk.

– Lak tá ci ós idô nö ve lé sé re mi lyen mód -
sze re ket hasz nál tok? Mi lyen sze re pe
van a ge ne ti ká nak a ter me lés ben? 
– Az ala csony vem hes üszô árak mi att
be le kezd tünk egy ke resz te zé si prog ram -
ba. En nek az a lé nye ge, hogy a gyen -
gébb ké pes sé gek kel ren del ke zô te he -

A kép jól illusztrálja a kiváló betakarítási technológiát

Fehér-kék belga keresztezésbôl 
származó borjú
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nek a har ma dik, ne gye dik si ker te len
ter mé ke nyí tés után a fe hér-kék bel ga
ke resz te zés al anyai lesz nek. In do kol ja
ezt a jobb fer ti li tá si mu ta tó, mely a faj -
ták kö zöt ti he te ró zis ha tás sal ma gya ráz -
ha tó, il let ve az, hogy ol csóbb a fe hér-
kék bel ga sza po rí tó a nyag. A te nyész tés -
ben lé vô te hén így kap egy esélyt a se -
lej te zés el ke rü lé sé re és nem ront ja a
lak tá ci ós mu ta tót. Ezt kö ve tô en a kö -
vet ke zô meg ter mé ke nyí tés már hols te in
faj tá val tör té nik és az el sô vagy má so -
dik be a vat ko zás után vem he sült te hén
a te nyész tés ben ma rad. 

Adott a te nyész tés ge ne ti kai hát te re.
A sza po rí tó a nya got több for gal ma zó tól
sze rez zük be, ezek a Se mex és a Hols -
te in Ge ne ti ka. Az ál lo mány lak tá ci ós
mu ta tó ja 2,1-2,2, mely a fe hér-kék bel -
ga ke resz te zés jó vol tá ból vár ha tó an nö -
ve ked ni fog. Vé le mé nyem sze rint an nál
gaz da sá go sabb a te hén tar tás, mi nél
több lak tá ci ót van a ter me lés be. A ter -
me lés be be ál lí tott üszô nek az ára két
se lej te zés re ke rü lô te hén árá val van kö -
zel azo nos szin ten, így a pót lás költ ség -
nö ve lô té nye zô ként hat. A lak tá cós idô
nö vel he tô úgy is, hogy nem kell min de -
ná ron a 14-15 ezer li te res ered ményt
haj szol ni, mert a 11-12 ez res ter me lés
ese té ben, me lyet a te hén hosszabb
ide ig ké pes tel je sí te ni, gaz da sá go sabb
ter me lést va ló sít ha tunk meg. 

Van nak ki ma gas ló élet tel je sít ményt
nyúj tó te he ne ink is. El sô he lyen kell em -
lí te ni Ked ves ne vû te he nün ket a 136
ezer li te res ter me lé sé vel. Büsz kék va -
gyunk ar ra, hogy több mint 10 te he nünk
meg ha lad ta a 100 ezer li te res tel je sít -
ményt. 

A szü le ten dô bor jak 60%-a nô i va rú
egyed. Az üszôk nél, mi vel ott ked ve zôbb
a fer ti li tá si mu ta tó sze xált sper mát hasz -
ná lunk, mely 90%-ban ga ran tál ja az
üszô sza po ru la tot, így kép zô dik az ál lo -
mány pót lás hoz szük sé ges lét szám. Az
ál lo mány 30%-a ke rül se lej te zés re, en -
nek pót lá sa után még 80-100 egye det
tu dunk a szov jet utód ál la mok ba ér té ke -
sí te ni. Ma gyar or szá gon ma nincs a ge ne -
ti ká nak ára. Ha ide jön egy ve vô üszôt vá -
sá rol ni ál ta lá ban meg ha tá roz za a mi ni -
má li san tel je sí ten dô lak tá ci ós tel je sít -
ményt (6000 li ter), mely nek nem ne héz
ele get ten ni. A na gyobb tel je sít mé nyû te -
he nek nél, ahol 10.000 li ter ez a ké pes -
ség, azt már nem fi ze tik meg. A te nyész -
tés ben a ha gyo má nyos in sze mi ná lás
mód sze rét hasz nál juk, nincs ér tel me a
na gyobb költ ség gel já ró emb rió be ül te -
tés nek, mert az nem té rül meg.

– Mit tar tasz leg fon to sabb ter me lé si
té nye zô nek? 
– Er re a kér dés re egy ame ri kai pro fesszor
ál tal el hang zott ki je len tést szok tam köl -
csönven ni, mely sze rint a leg fon to sabb
ter me lé si té nye zô az in for má ció. Hogy
mi ért? Azért, mert a ren del ke zés re ál ló
in for má ci ók alap ján hoz zuk meg a dön -
té sin ket. Ha azon ban a költ ség szer ke ze -
tet néz zük, ak kor leg fon to sabb té nye zô a
ta kar má nyo zás költ sé ge.

– Mi ként tud já tok kor dá ba tar ta ni a
tôgy és láb vég be teg sé ge ket? 
– Volt egy elég ko moly Mor tel lá ró fer tô -
zött sé günk, me lyet láb fü rösz tés sel és évi
két al ka lom mal tör té nô kör mö lés sel visz-

sza szo rí tot tunk. Van nak még sán ta te he -
ne ink és de for má ló dott lá búak, eze ken
nem tu dunk se gí te ni. A Mik ro Tra de Kft.
mik ro e le me ket tar tal ma zó ké szít mé nye it
hasz nál juk im mu ne rô sí tés re, a gyul la dá -
sos be teg sé gek meg elô zé sé re.
A tôggyul la dá sos be teg ség ben át la go san
10 olyan egyed érin tett, me lye ket ke zel -
ni kell. A szo ma ti kus sejt szám 300 és
400 ezer kö zött van, amit a tar tás tech -
no ló gi á val ho zunk össze füg gés be. Ezen a
té ren még van mit ja ví ta nunk. Sze ret -
nénk a 300 ez res ér ték alá vin ni a mu ta -
tót, en nek anya gi von za ta is van, mert a
pré mi um mi nô ség be so rolt te jért az át ve -
vô 2,50 Ft/li ter fel árat fi zet.

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek
van nak na pi ren den?
– Nagy gaz da ság va gyunk, itt a fej lesz tés
3-4 milliárdba ke rül ne. Ter ve ink, el kép -
ze lé se ink van nak, mely meg va ló sí tá sa
egyel ôre vá rat ma gá ra.

Fej lesz té si el kép ze lé se ink kö zött sze -
re pel a te hén kom fort meg fe le lô szin tû
biz to sí tá sa, új is tál lók épí té se, ta kar -
mány tá ro lók épí té se, fe lú jí tá sa. A te le -
pi kon cent rá ció te kin te té ben ha zánk
élen jár, ezt a hely ze ti elônyt jó len ne ki -
hasz nál nunk, eh hez vár nánk ked ve zôbb
tá mo ga tá si, pá lyá za ti le he tô sé ge ket. Az
el mon dot tak ból az kö vet ke zik, hogy
nem ter vez zük az ál lo mány bô ví té sét,
ez majd az után jö het szó ba, ami kor az
is tál ló tech no ló gia kor sze rû sí té se meg -
va ló sul.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓSA tehenészet büszkesége

Negyven éves pihenôboxos istálló
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vá sár ra ki lá to ga tók szá ma 100 ezer
kö rül moz gott. Az is ko lá sok és a fô -
is ko lai, egye te mi hall ga tók nagy szá -

mú je len lé te új és öröm te li szín folt volt az
OMÉK-on. Az in gye nes bel épés nek kö szön he -
tô en az ed di gi re kor dot 30 szá za lék kal ha lad ta
meg a vá sár ra ki lá to ga tó ál ta lá nos és kö zép is -
ko lás di ák cso por tok lét szá ma, emel lett fô is ko -
lá sok és egye tem is ták ez rei is té rí tés men te sen
lép het tek be. Az idén el sô al ka lom mal ren de -
zett szak mai nap ra 1 500-an lá to gat tak ki. Kö -
zel 1 000 ki ál lí tó mu tat ta be ter mé ke it a ren -
dez vé nyen. A Kár pát-me den ce élel mi sze rei
ön ál ló stan don mu tat koz tak be.

Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter
ér té ke lé se sze rint az OMÉK meg erô sí tet te a
ma gyar élel mi szer gaz da ság ban be töl tött po zí -
ci ó ját és a nem zet kö zi sze re pét is; a ré gió tra -
di ci o ná li san leg ko mo lyabb, le ge lis mer tebb
ese mény évé vált. Az idei dísz ven dég Ja pán
volt, amely az Eu ró pai Uni ón kí vü li a leg fon to -
sabb fel ve vô pi a ca a ma gyar élel mi sze rek nek.

A Tej Ter mék ta nács az OMÉK ren dez vé nyét
jó al ka lom nak tar tot ta ar ra, hogy a te jet és tej -
ter mé ke ket nép sze rû sít se. 

– A tej nép sze rû sí té sé nek ezt a for má ját a
ko ráb bi, két év vel ez elôt ti OMÉK-on már el -
kezd tük – mond ta kér dé sünk re vá la szol va
Mély ku ti Ti bor, a Tej Ter mék ta nács el nö ke. –
Már ott is nagy si ke rünk volt a „Te jút” ne vû
prog ra munk kal. En nek ke re té ben a gye re kek

Az OMÉK közönségdíját 
nyerte el a „Tejkamion”

A meg is mer het ték a tej út ját a fe jé sé tôl a kész -
ter mék elô ál lí tá sig. Az a cé lunk, hogy a tej ter -
mék fo gyasz tá sá nak nö ve lé sét a gyer me kek, a
fi a ta lok meg szó lí tá sán ke resz tül va ló sít suk
meg. El sô sor ban ne kik mu tat juk be a te jet, a
tej ter mé ke ket. Nem volt ez min dig így. Pél da -
ként tu dom em lí te ni, hogy a Tej Vi lág nap já nak
meg ün nep lé se a ko ráb bi idô szak ban év ti ze de -
ken ke resz tül úgy tör tént, hogy össze jöt tek a
te jes szak ma kép vi se lôi, elô adá so kat hall gat -
tak meg, majd el fo gyasz tot ták az ün ne pi ebé -
det. Mi meg szün tet tük ezt a gya kor la tot. Most
már csak a gye re kek kel fog lal ko zunk, min den
le he tô sé get meg ra ga dunk a fi a tal kor oszt állyal
ki ala kít ha tó pár be széd re. Azt sze ret nénk el ér -
ni, hogy kö zü lük mi nél töb ben meg sze res sék a
te jet és a tej ter mé ke ket, rá szok ja nak azok vá -
sár lá sá ra. Leg utóbb fi a tal él spor to lók pél dá i -
nak be mu ta tá sá val tet tük ezt.  

– Az OMÉK-on in dí tot tuk út já ra a „tej ka mi -
ont”, amely a jö vô év kö ze pé ig fel ke res majd
ter ve ink sze rint leg alább 70 is ko lát, le par kol
majd a ke res ke del mi lán cok be vá sár ló köz pont -
ja i ban. A ka mi on ban az ér dek lô dô gye re kek nek
já té kos is me ret ter jesz tô prog ra mok, edu ká ci ós
já té kok és per sze kós to ló se gít sé gé vel mu tat juk
be a tej ke let ke zé sét, a ter me lést, a fel dol go -
zást, az ál la tok ta kar má nyo zá sát, a kü lön bö zô
tej ter mé ke ket, a tej bel tar tal mát és egész ség -
ügyi ha tá sa it. Cé lunk az, hogy a gye re kek kel
meg is mer tes sük a ki vá ló ma gyar tej ter mé ke ket,

hogy re mél he tô leg majd fel nôtt ként is eze ket a
ter mé ke ket ke res sék, fo gyasszák.

Ar ra a kér dé s re pe dig, hogy az OMÉK se gí ti-
e a ma gyar tej is mer teb bé, nép sze rûb bé vá lá -
sát, az el nök úr ha tá ro zott igen nel vá la szolt. Míg
2010-ben a ma gyar UHT te jek rész ará nya a ke -
res ke de lem ben a 90%-os im port tal szem ben
10%-os volt, má ra ez az arány meg for dult, fel -
cse ré lô dött. A bol tok pol ca in a tej nagy ré sze,
kö zel 80%-a ha zai gyár tá sú. Leg fon to sabb fel -
ada tunk: rá szok tat ni a la kos sá got a tej és a tej -
ter mé kek fo gyasz tá sá ra, sôt ar ra is, hogy a ha -
zai elô ál lí tá sú ter mé ke ket ve gyék le a bol tok
pol ca i ról. A tej fel vá sár lá si ára te kin te té ben van
még le ma ra dá sunk az uni ós át lag hoz ké pest.
Az idei egyez te té sek ho za dé ka, hogy a ke res ke -
del mi lán cok hoz zá já rul tak a tejáreme lé sé hez,
így a fel dol go zók töb bet tud nak fi zet ni a tej át -
vé te lé ért. Azt sze ret nénk el ér ni, hogy a fel vá sár -
lá si ár az év vé gé re ér je el 100 Ft-ot, és a tej -
ter me lôk ne kény sze rül je nek csök ken te ni ter -
me lé sü ket.

A Tej Ter mék ta nács és a NAK kö zö sen dol go -
zott ki és adott be a kor mány nak egy ja vas la tot
a fel dol go zó üze mek fej lesz té sé re, hogy fel dol -
go zó ipa runk meg fe le lô mennyi sé gû és mi nô sé -
gû ter mé ket tud jon gyár ta ni. Ja vas la tunk meg -
hall ga tás ra ta lált, ami nek ered mé nye ként a
kor mány za ti tá mo ga tás nak kö szön he tô en el -
kez dôd het tek a fej lesz té sek.

2 BE MI

A díjat a vásár záróünnepségén Dr. Nagy István miniszter-
helyettes és Daróczi László, az AMC ügyvezetôje adta át 
Harcz Zoltán ügyvezetô igazgatónak A frissen fejt tej az igazi

A kiállításon köpüléssel készült 
vaj ízlett a látogatóknak

A 2017. szep tem ber 19-24. kö zött meg ren de zett 78. Or szá gos 
Me zô gaz da sá gi és Élel mi sze ri pa ri Ki ál lí tás és Vá sár (OMÉK) 
a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács szá má ra ha tal mas
el is me rés sel zá rult. A Ter mék ta nács stand ján fel ál lí tott, a 
tej ter mék fo gyasz tá sát nép sze rû sí tô óri ás „Tej ka mi on” nyer te 
az OMÉK kö zön ség dí ját. Ezt a ki tün te tést min den év ben az a 
ki ál lí tó nyer he ti el, aki a lá to ga tók tól a leg több sza va za tot kap ja.
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A szilázsok minôsége

szi lá zsok ról el mond hat juk, hogy a te -
he nek ta kar má nyo zá sá ban meg ha tá -
ro zó je len tô ség gel bír nak. Mi nô sé gük

ezért kü lö nös je len tô sé gû. A szi lázs mi nô sé ge
ter mé sze te sen a leg fon to sabb a táp lá ló és bi o -
ló gi a i lag fon tos anya gok biz to sí tá sá ban, de
nagy je len tô sé ge van mi nô sé gük nek az is tál ló
hi gi é ni á ja szem pont já ból is. Min de zek pe dig a
tej mi nô sé gé re is ha tás sal van nak.

A szi lá zsok táp lá ló ér té ke meg ha tá ro zó a
tej ter me lés ben, a nö ven dék ne ve lé sé ben és
a hiz la lás ban egya ránt. A táp lá ló ér té ket és
a bi o ló gi ai ak ti vi tást pe dig a mi nô ség gel jel -
le mez het jük.

A SZI LÁ ZSOK MI NÔ SÉ GÉT 
BE FO LYÁ SO LÓ TÉ NYE ZÔK

A mi nô ség függ a fel hasz nált alap anya gok ké mi -
ai össze té te lé tôl, azok emészt he tô sé gé tôl, va la -
mint a be ta ka rí tá si és tá ro lá si tech no ló gi á tól.

A KÉ MI AI ÖSSZE TÉ TEL

A mi nô sé get alap ve tô en ha tá roz za meg az
alap anyag fer men tál ha tó sá ga. A jól fer men tál -
ha tó alap anya gok ból (si ló ku ko ri ca) könnyebb jó
mi nô sé gû szi lázst ké szí te ni, ez zel szem ben a
köz epe sen vagy gyen gén fer men tál ha tó alap -
anya gok (lu cer na) ese té ben a tech no ló gia na -
gyobb fi gyel met kö ve tel.

Az alap anya gok fer men tál ha tó sá gát és a
kép zô dô tej sav mennyi sé gét dön tô en azok cu -
kor-, il let ve összes szén hid rát-tar tal ma ha tá roz -
za meg. Az er jesz tett ta kar má nyok mi nô sé ge
szem pont já ból azon ban fon to sak a táp anyag
el lá tás ban sze re pet ját szó más anya gok is,
mint a fe hér je, a Ca, ka ro tin, a töb bi vi ta min és
ás vá nyi anyag.

A BE TA KA RÍ TÁ SI TECH NO LÓ GIA

A be ta ka rí tás nap ja ink ban ki zá ró lag gé pi úton
tör té nik. A tö mö rí tés nél kü löz he tet len fel té te le
az ap rí tás. Az ap ró szecs ka jól tö mö rít he tô, de
a ben dô emész té sé hez nem a leg ked ve zôbb.
Ezért a szár té pé se kí vá na tos. Meg kell je gyez -
ni, hogy a ku ko ri ca szi lázs ké szí té se kor az elô -
ké szí tés so rán a sze me ket rop pan ta ni kell.
A nem vagy gyen gén rop pan tott sze mek
emész té se tö ké let len lesz, és ez zel csök ken
azok táp lá ló ér té ke.

Az alap anya gok mi nô sé gét a nö vény faj tá ja
mel lett be fo lyá sol ja a be ta ka rí tás ide je, a ve -
ge tá ci ós fáz is (zsen ge ál la pot, a mag vak vi -
asz-éré se stb.), an nak mód ja (pl. hogy a si ló -
ku ko ri cát mi lyen tar ló ma gas ság gal vág juk),

egyes me te o ro ló gi ai té nye zôk (pl. csa pa dék,
aszály stb.).

AZ ER JESZ TETT TA KAR MÁ NYOK 
MI NÔ SÉ GÉ NEK MEG ÁLL APÍ TÁ SA

A mi nô ség meg ha tá ro zá sa kor min dig egy lo -
gi kai sor ren det kell kö vet nünk. A vizs gá la to -
kat min dig az ér zék szer vi vizs gá lat tal kezd jük,
mert az ott ki szûrt, ete tés re al kal mat lan
anya gok töb bi költ sé ges vizs gá la tát már nem
kell el vé gez ni.

ÉR ZÉK SZER VI VIZS GÁ LAT

Vi zu á li san a szín és az ál lag vizs gál ha tó. A jó
szi lázs szí ne eny hén zöl des, a be tá rolt nö vény
jól fel is mer he tô. 

A ci romsár ga szí n, a szét ke nô dô ál la gú szi -
lázs vaj sa vas er je dés re és rossz mi nô ség re, a
szem mel is jól lát ha tó pe né sze se dés fo na las -
gom ba-fer tô zött ség re utal. Ezt ko ráb ban nem
tar tot tuk kü lö nö sen vesz élyes nek. Ma már más
mér cét kell al kal maz ni, és az ilyen er jesz tett ta -
kar mány ban meg kell vizs gál ni a mi ko to xin-tar -
tal mat, kü lö nö sen a Pe ni cil li um és As per gil lus
gom bák to xin ja it.

Szag lás sal a kel le mes, a friss ke nyér sza gá ra
em lé kez te tô il la tú szi lázst tart juk jó mi nô sé gû -
nek. A bû zös sa va nyú szag vaj sa vas er je dés re,
a szú rós szag pe dig am mó nia je len lé té re utal,
ami a fe hér je bom lá sá nak ered mé nye. Mind két
kel le met len szag meg kér dô je le zi a szi lázs vagy
sze názs etet he tô sé gét.

A ku ko ri ca-szi lázs ban kü lön fi gyel met ér de -
mel a sze mek rop pant sá gá nak vizs gá la ta.
Szem mel csak azt ér zé kel het jük, ha egész sze -
mek van nak a szi lázs ban. Ilyen eset ben cél sze -
rû la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot is vé gez ni. A gö döl -
lôi Tel je sít mény Vizs gá ló In té zet Ta kar má nya na -
li ti kai La bo ra tó ri u má ban Orosz Szil via igaz ga tó
ve ze té sé vel fog lal koz nak a szem rop pan tott sá -
gá nak je len tô sé gé vel és an nak mé ré sé vel.

LA BO RA TÓ RI U MI VIZS GÁ LA TOK

A la bor-vizs gá la tok két cso port ba so rol ha tók:
ezek a táp lá ló ér ték meg áll apí tá sá ra szol gá ló ru ti -
nos ana li ti kai el já rá sok és a spe ci á lis vizs gá la tok. 

A ru ti nos vizs gá la tok so rán mér jük a szá raz -
anyag-tar tal mat és a nyers össze te vô ket (fe hér -
je, zsír, rost) és szá mí tás sal a nit ro gén men tes
ki vo nat-anya got. Ezek bôl szá mol hat juk a kü lön -
bö zô ener gia-ér té ke ket és az emészt he tô fe hér -
je tar tal mát. A bi o ló gi ai ha tó a nya gok meg áll a-
pí tá sa cél já ból cél sze rû el vé gez ni a kal ci um és
a ka ro tin tar tal má nak mé ré sét is.

A mik ro e lem és a vi ta min vizs gá la tát kell
el vé gez nünk, ha a tej mennyi sé ge csök ken, a
mi nô sé ge rom lik, vagy ha a te he ne ken kli ni -
kai tü ne tek va la mely vi ta min vagy mik ro e lem
hi á nyá ra utal nak.

Az er jesz tett ta kar má nyok mi nô sí té sé nek és
etet he tô sé gé nek meg áll apí tá sá hoz nél kü löz he -
tet len a szer ves sav tar tal má nak mé ré se. A tej -
sav, ecet sav, vaj sav és egyéb ke vés bé fon tos
szer ves sav mennyi sé gét ma már ki zá ró lag
gázk ro ma tog rá fi ás mód szer rel mér jük. Az el tart -
ha tó ság és etet he tô ség meg áll apí tá sa szem -
pont já ból leg fon to sabb a tej sav és ecet sav
menny isé gé nek és ará nyá nak mé ré se. A vaj sav
je len lé te mennyi sé gé tôl füg gô en meg kér dô je le -
zi az etet he tô sé get. A szi lá zsok mi nô sí té se ha -
gyo má nyo san a szá raz anyag- és ener gi a tar ta -
lom mennyi sé ge mel lett a pH ér ték és a szer -
ves sav tar tal ma alap ján pon to zás sal tör té nik.
Az egyes szi lá zsok ra vo nat ko zó pa ra mé te re ket
a Ma gyar Ta kar mány Kó dex ben és szak köny -
vek ben ta lál hat juk meg. Mai is me re te ink mel -
lett cél sze rû eze ket ki e gé szí te ni ku ko ri ca szi lázs
ese tén a szem rop pan tott sá gá nak mé ré sé vel
és ese ten ként mi ko to xin-vizs gá la tok kal.

Az etet he tô sé get a szá raz anyag- és ener -
gia-tar ta lom mel lett a szer ves sav tar tal ma
ha tá roz za meg. A túl nagy mennyi sé gû sav
csök ken ti a ben dô pH ér té két és a ben dô-
e mész tést. A ben dô bôl tör té nô vissza csa to lás
se gít sé gé vel az ál lat csök ken ti a szi lázs fel vé -
te lét. Az összes szer ves sav tar tal mán be lül a
30%-nál na gyobb ecet sav-tar ta lom ha son ló -
an csök ken ti a ta kar mány fel vé te lét. Nagy
tej ter me lô te he nek ese té ben, ha ki csi a szi -
lázs ban az ener gia-kon cent rá ció, ak kor a szi -
lázs fel vé te lét az adag csök ken té sé vel kell
kor lá toz ni, hogy meg fe le lô mennyi sé gû ab -
rak kal tud juk az ener gi át pó tol ni.

MI KO TO XIN VIZS GÁ LA TOK

A Pe ni cil li um és As per gil lus gom bák elô for du lá -
sa okoz hat gon dot. A rosszul tö mö rí tett, le ve -
gôs szi lázs ban tör té nik a Pe ni cil lin gom bák el -
sza po ro dá sa. Ezek to xin jai ká ro san hat nak a
ben dô be li bak té ri u mok ra, pusz tít ják azo kat, és
ezen ke resz tül csök ken tik a ben dô be li emész -
tést. Az As per gil lu sok a ta la jon él nek. A si ló ku -
ko ri ca on nan fer tô zôd het. Mi nél ala cso nyabb
tar ló val tör té nik a be ta ka rí tás, an nál na gyobb a
fer tô zés ve szé lye. A fer tô zött nö vény ben, pá ra -
dús me leg kör nye zet ben af la to xin ter me lô dik,
és amint azt az el múlt évek ben lát tuk, meg je le -
nik a tej ben is, hu mán ve szély for rást ké pez ve.

BI O LÓ GI AI TESZT

Az emészt he tô ség pon tos mé ré se emész té si
vizs gá la tok kal tör té nik. Ilyen vizs gá la tok csak
in té ze tek ben vé gez he tôk, ahol a meg fe le lô tár -
gyi és sze mé lyi fel té te lek biz to sí tot tak. A gya -
kor lat ban az emészt he tô táp lá ló anyag tar tal -
mát a la bo ra tó ri u mok ban mért nyers ada tok és
a szak köny vek ben ta lál ha tó emész té si együtt -
ha tók se gít sé gé vel szá mol juk.

2 Prof. Dr. VINC ZE LÁSZ LÓ
ny. egye te mi ta nár

A te he nek leg fon to sabb alap ta kar má nya a szi lázs és a na gyobb szá raz -
anyag-tar tal mú sze názs. Azok a te he né sze tek, ame lyek egész év ben 
azo nos mi nô sé gû alap ta kar mányt kí ván nak etet ni, a szi lázs ra ala poz nak.
A ha zánk ban leg in kább el ter jedt szi lázs a ku ko ri ca szi lázs, a lu cer na -
szi lázs és ki sebb menny iség ben a fû szi lázs. A szé na egy re in kább
vissza szo rul, mert be lô le az idô já rás vi szon tag sá gai mi att jó mi nô sé get
ne héz ké szí te ni. A mes ter sé ge sen szá rí tott szé na pe dig igen drá ga.

A
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Hor to bá gyi Nem ze ti Park kö ze lé -
ben ta lál ha tó, száz szá za lék ban
ma gyar tu laj do nú Ná dud va ri

Élel mi szer Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó ját, Vo -
lo si novsz ki Já nost ar ra kér tem, tá jé koz -
tas sa la punk ol va só it a hoz zá in té zett
kér dé sek alap ján. Ké ré sem nek az igaz -
ga tó úr kész ség gel tett ele get.

– Mi lyen kö rül mé nyek kö zött jött lét -
re a Ná dud va ri Élel mi szer Kft.? Ho -
gyan vá zol ha tó fel a tej fel dol go zás
fej lô dés tör té ne te? 
– A Ná dud va ri Élel mi szer Kft. jo ge lôd jei ré -
vén több év ti ze des múlt tal ren del ke zik az
élel mi szer-fel dol go zás te rü le tén. A je len le -
gi Ná dud va ri Élel mi szer Kft. 2007-ben
ala kult a Ná dud va ri Na gisz Zrt. több sé gi
tu laj do ná ban lé vô Mark Na gisz Kft. tej üze -
me és a Na gisz Zrt. hús üzem fú zi ó já ból.
Tu laj do no sai a NA GISZ Zrt., a HA GE Zrt.
és bel föl di ma gán sze mé lyek. A ki zá ró lag
ma gyar tu laj do nú cég te vé keny sé gét két
te lep he lyen, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park
kö ze lé ben, Ná dud va ron vég zi, a te jü zem -
ben és a hús-pa nír üzem ben.

Tör té ne tét te kint ve Ná dud va ron az
1970-es évek ben már mû kö dött egy kis -
üze mi tej fel dol go zó tej csar nok, ahol az
ak ko ri Vö rös Csil lag Me zô gaz da sá gi Ter -
mel ôsz övet ke zet sa ját te he né sze ti te le -
pén, il let ve a kis ter me lôk ál tal meg ter -
melt te jet dol goz ták fel. 1986-ban épült
meg az új tej üzem, amely nek fô ter mé ke
az olasz „Mark” tej szí nes tej jég krém volt.

Másfél milliárdos beruházás eredményeképp
túró alapú mirelit desszertek gyártása 
és forgalmazása kezdôdött el Nádudvaron

A

1998-ban pro fil vál tás ra ke rült sor, ami -
kor tól meg kez dô dött a nap ja ink ban is
nép sze rû Ná dud va ri tú ró gyár tá sa.

A Ná dud va ri Élel mi szer Kft. fô te vé -
keny sé gi kö rei: tej- és tej ter mék-, il let ve
hús ké szít mény-gyár tás, emel lett pa ní ro -
zott mi re lit zöld sé gek, saj tok, hú sok, va -
la mint kész re sü tött ter mé kek gyár tá sa
és for gal ma zá sa. 2017-ben el kez dô dött
a több sé gé ben tej ala pú mi re lit desszer -
tek gyár tá sa is.

– Szak mai pá lya fu tá sa so rán mi kor
és ho gyan ala kult ki az el kö te le zô dé -
se a te jes szak ma iránt?
– Vég zett sé ge met te kint ve élel mi sze ri pa ri
mér nök és élel mi szer biz ton sá gi szak mér -
nök va gyok. 24 éve dol go zom az élel mi -
sze ri par ban, amely idô alatt több ág azat -
ban meg for dul tam. Dol goz tam a ba rom fi -

i par ban, a hús ipar ban, a kon zerv ipar ban,
a mi re lit- és tej ipar ban. 1994-tôl a deb re -
ce ni Haj dú-Bét Rt.-nél, 2003-tól a Me ri -
án nál dol goz tam Oros há zán, és 2009-
ben kezd tem Ná dud va ron, itt lé pett az
éle tem be a tej ipar. 1994-tôl a ter me lés
min den szint jét be jár tam. Kez det ben vol -
tam cso port ve ze tô, mû ve ze tô, majd
üzem ve ze tô, gyár igaz ga tó, ter me lé si igaz -
ga tó és ügy ve ze tô. A sok ré tû is me re tek re
most is szük sé gem van, hi szen a Ná dud -
va ri Élel mi szer Kft. há rom élel mi sze ri pa ri
ág azat ban van je len a ma gyar pi a con. Te -
hát leg alább annyi ra tá jé ko zott nak kell
len nem a hús ipar ban, mint a tej ipar ban.

– Éven te mi lyen mennyi sé gû te jet
dol goz nak fel? Hon nan biz to sít ják az
alap anya got, a te jet?
– Éven te mint egy 30 mil lió li ter te jet dol -
go zunk fel Ná dud va ron, amely nek fe le az
anya cég (Na gisz Zrt.) in teg rá ci ó já ból szár -
ma zik, és több, a ré gi ó ban ta lál ha tó ter -
me lô vel ál lunk szer zô dé ses vi szony ban.

– Ho gyan si ke rült a re gi o ná lis íz vi lá -
got meg tes te sí tô Ná dud va ri már ka -
jel zést el fo gad tat ni a fo gyasz tók kal?
Mennyi ben tér ez el a töb bi ter mék -
csa lád tól, mi tôl kü lön le ges?
– A „Ná dud va ri” brand-nek már ko ráb ban
is meg vol tak az alap jai. A Ná dud va rit ko -
ráb ban is a vi dé ki es, há zi as íz vi lág gal
azo no sí tot ták. Alap ve tô en ma is ha son ló
ter mé ke ket gyár tunk, de most már eze -
ket úgy me ne dzsel jük, hogy – meg ôriz ve
az ér té ke ket – szé le sebb kör be el jus sa -
nak. Ép pen a re gi o ná lis íz vi lág ra te kin tet -
tel mi nem gyár tunk ola szos vagy ke le ti
íz vi lá gú ter mé ke ket. Bár a cso ma go lást
me gú jí tot tuk, a mo dern kül sô mel lett to -

Volosinovszki János igazgató

A nádudvari tejüzem Panírozott camembert

Nádudvar 9000 lakosú kisváros Hajdú-Bihar megyében.
Hagyományosan erôs mezôgazdasági háttérrel rendelkezik 
a növénytermesztés és állattenyésztés és ezek termékei egy
részének feldolgozását illetôen.
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vább ra is ki vá ló mi nô sé gû, tra di ci o ná -
lis bel tar tal mat kap a fo gyasz tó. „A vi -
dék íze” szlo ge nünk kel is ar ra hív juk
fel az em be rek fi gyel mét, hogy a tra -
di ci o ná lis íz vi lá got he lyez zük elô tér be.
Ezt évek óta kom mu ni kál juk min den
meg je le né sün kön, és az ima ge-épí tés
so rán ki emelt fi gyel met kap en nek
tu da to sí tá sa, ezál tal a fo gyasz tók
könnyen azo no sít ják ter mé ke in ket a
há zi as íz vi lág gal.

– A kö vet ke zô té mánk a ter mék -
pa let ta be mu ta tá sa. 
– A Kft. tej üz let ágá nak meg ha tá ro zó
te vé keny sé gi kö re a tú ró gyár tás, a
sa va nyí tott ter mé kek (tej föl, ke fir,
jog hurt) és vaj ké szít mé nyek, va la mint
íze sí tett tú ró ké szít mé nyek gyár tá sa. 

A tej üzem leg nép sze rûbb ter mé ke
to vább ra is a Ná dud va ri tú ró, mely bôl
or szá gos pi a ci ré sza rá nyunk 6-8%
kö rü li. Ter mé ke ink ki vá ló mi nô sé gét a
2008. év tôl kez dô dô en 10 al ka lom -
mal el nyert Ma gyar Ter mék Nagy díj és a
fo lya ma to san nö vek vô fo gyasz tói ke res -
let is bi zo nyít ja.

– Mi a Ná dud va ri tú ró tit ka? 
– Az al kal ma zott gyár tá si tech no ló gia
egye di, amely ben öt vöz zük a ha gyo má -
nyos tú ró gyár tást a mo dern tech no ló gi á -
val és a ná dud va ri tú ró mes te rek szak tu -
dá sá val.

Na gyon fon tos a ki vá ló mi nô sé gû vá lo -
ga tott alap anya gok fel hasz ná lá sa, az
egye di gyár tás tech no ló gia, a tú ró mes te -
rek több év ti ze des szak ma is ága és a tú -
ró val tör té nô kí mé le tes bá nás mód a
tech no ló gi ai vo nal egé szén, ami biz to sít -
ja a há zi as jel le get.

– A fel dol go zott mennyi ség alap ján
hol a he lyük a fel dol go zók kö zött?
Ter me lé si tech no ló gi á juk biz to sít ja a
ver seny ké pes sé gü ket?
– A fel dol go zott tej mennyi ség alap ján a
köz epes nagy ság ren dû üze mek kö zé tar -
to zunk, bár azt min dig el mon dom, hogy
mi vo lu men ter mé ke ket, az az UHT-te jet
és trap pis ta saj tot nem gyár tunk. A Ni el -
sen alap ján je len tôs a pi a ci ré sze se dé -
sünk tú ró, na túr jog hurt és íze sí tett tú ró
szeg mens ben. Év rôl év re tör tén nek fej -
lesz té sek a Kft. há rom üze mé ben mind
tech no ló gi ai, mind ener ge ti kai ol dal ról.
2017-ben 1,5 mil li ár dos be ru há zás va ló -
sult meg a mi re lit-hús üze münk ben,
2018-ban a te jü zem ben ter ve zünk egy
nagy stra té gi ai je len tô sé gû lé pést ten ni. A
be ru há zá sok te rén min dig há rom célt tû -

nít ha tó, hogy a fel dol go zó ala -
csony árat fi zet a te jért, mert an -
nak ala csony a fel dol go zott sá gi
szint je, ezért a hoz zá a dott ér ték
is ala csony. Egye tért ez zel a meg -
áll apí tás sal?
– A tej ipar ban és a hús ipar ban is tel -
jes ki szol gál ta tott sá got ér zek, az or -
szág sú lya a vi lág pi a con je len ték te -
len, így az uni ós ár moz gá sok ha tá roz -
zák meg az alap anyag-ára in kat, azo -
kat pe dig a vi lág pi a ci hely zet. A föld
la kos sá gá nak kö zel 20%-a Kí ná ban
él, így je len leg dön tô en az ot ta ni be -
szer zé sek moz gat ják a vi lág élel mi -
sze ri pa rát. A má sik prob lé ma a döm -
pin gá ras im port élel mi sze rek je len lé -
te az or szág ban. Ad dig, amíg kor lát -
lan menny iség ben áram la nak be vo -
lu men tej ter mé kek (UHT, Trap pis ta)
az or szág ba, ad dig nem tud juk kéz -
ben tar ta ni az alap anya gok árát, és a
kész ter mé kek árát sem.

– A Ter mék ta nács egy 2013-as ta nul -
má nyá ban meg fo gal maz ta az ág azat
tí zé ves cél ki tû zé se it: 200 li ter/fô éves
fo gyasz tá si szint, 2-2,2 Mrd kg ter me -
lé si szint és 20%-os ex port pi a ci bô vü -
lés. Egye tért ezek kel, és re á lis nak lát -
ja-e a meg va ló su lá su kat?
– Fon to sak a cé lok, hi szen azok mel lé le het
pá ro sí ta ni a tet te ket. A Ma gyar Tej Ter mék -
ta nács az utób bi évek ben a mar ke ting kam -
pá nya i val na gyon so kat tesz a tej ter mé kek
fo gyasz tá sá nak nép sze rû sí té se ér de ké ben,
il let ve az im port döm ping-ter mé kek meg ál -
lí tá sá ért. Bí zom ben ne, hogy meg va ló sít ha -
tók lesz nek ezek a cél ki tû zé sek.

– Cé gük tag ja-e a Ma gyar Tej ipa ri
Egye sü lés nek? Vé le mé nye sze rint az
egye sü let ele get tud-e ten ni az ál ta -
la ki tû zött el vá rás nak, hogy a tej fel -
dol go zást, tej ter mék gyár tást és for -
gal ma zást vég zô vál lal ko zá sok nak
hosszú tá von ki szá mít ha tó fej lô dé si
le he tô sé get biz to sít son?
– A kez de tek óta tag ja va gyunk az egye -
sü lés nek. A szer ve ze ten be lül biz to sí tott
a tej ipar ral kap cso la tos pi a ci, tech no ló -
gi ai in for má ci ók kom mu ni ká lá sa, a ta gok
fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa. Az együtt mû -
kö dés le he tô sé get nyújt a fel dol go zók -
nak a pár be széd re a tej ter mék gyár tást
érin tô tech no ló gi ai fej lesz té sek, ke res ke -
del mi kér dé sek te rén. Ezek bôl az in for -
má ci ók ból le het táp lál koz ni a jö vô be li
fej lesz té sek ter ve zé se kor.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

zünk ma gunk elé: nö vel jük a ha té kony sá -
got, nö vel jük a ka pa ci tást, és le he tô sé get
te rem tünk új ter mé kek fej lesz té sé re.

– Mi lyen mér té kû volt a ter me lés nö ve -
ke dé se az elô zô év ben? Nôtt-e a ma -
ga sabb hoz zá a dott ér té kû ter mé kek
rész ará nya? Ex port ra ter mel nek-e?
– A Ná dud va ri Élel mi szer Kft. for gal ma év -
rôl év re di na mi ku san, 1 mil li árd fo rint tal
nôtt az el múlt 5 év ben, amely ki zá ró lag a
bel föl di pi a con re a li zá ló dott, ex port ra
egyel ôre nem ter me lünk. A tu da tos mar ke -
ting kom mu ni ká ci ó nak és az or szá gos le fe -
dett ség nek kö szön he tô en a for gal mon be -
lül a ma ga sabb hoz zá a dott ér té kû ter mé -
kek rész ará nya nô, mint pél dá ul az E-men -
tes ter mék csa lá dun ké – ide tar to zik a vaj -
krém, a sajt krém, a kö rö zött, a szend vics -
krém és a krém tú ró –, amely ter mé kek
nem tar tal maz nak mes ter sé ges ada lé ka -
nya go kat. A to vább fel dol go zott ka te gó ria
ré sze se dé se fo lya ma to san nô, már 30%
fel ett van a ter mék port fó li ónk ban. Eb ben
a ka te gó ri á ban fej lesz tet tünk és vé gez tünk
tech no ló gi ai be ru há zá so kat a 2017-es év -
ben is: tú ró ala pú mi re lit desszer tek gyár -
tá sa és for gal ma zá sa kez dô dött el Ná dud -
va ron. A pi a ci be ve ze tés ok tó ber ben in dult,
no vem ber ben or szá gos kam pánnyal tá mo -
gat juk a ter mék ka te gó ri át.

– Ho gyan tud ná ér té kel ni a tej ág azat
hely ze tét? Sza kér tôk vé le mé nye sze -
rint a ma gyar tej ter me lés jö vô je a
tej fel dol go zó kon mú lik. Az ág azat
alap ve tô prob lé má ja an nak tu laj do -

A házias jellegû túró

A gyártási technológia egyedi
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me zô gaz da sá gi ter me lés fô leg az
or szág na gyobb ré szét el fog la ló két
nagy me den cé ben (az El ba fo lyó

men ti Cseh-me den cé ben és a Mor va fo lyó
men ti Mor va-me den cé ben) fo lyik. Ezek dom -
bor za ta azon ban nem ha son lít ha tó a ma gyar
Al föld höz, sok kal in kább domb vi dék nek te -
kint he tô, így azok ban a nö vény ter mesz tés, il -
let ve a ta laj mûve lés ma ga sabb költ ség gel vé -
gez he tô, vi szont mind ket tô ki vá ló adott sá gok -
kal szol gál a bú za-, a sö rár pa-, a kom ló- és
a cu kor ré pa-ter mesz tés szá má ra. Az ál lat-
te nyész tés szem pont já ból meg ha tá ro zó a
szarvasmarha tenyésztés, a ser tés-, a juh- és
a ba rom fi ne ve lés, eze ken be lül meg ha tá ro zó
a tej ter me lés, amely 18%-kal ré sze se dik a
tel jes ér ték bôl.

Egyéb ként az or szág me zô gaz da sá gi adott -
sá gai – töb bek kö zött az ég haj lat és a ve -
tésszer ke zet szem pont já ból – nagy ban ha son -
lí ta nak a ma gyar or szá gi hoz, né hány te rü le ten
vi szont je len tôs kü lönb sé gek mu tat koz nak. Ke -
ve sen fi gyel nek fel ar ra, hogy Cseh or szág éves
ku ko ri ca ter mé se pl. csu pán egy tö re dé két te -
szi ki a ná lunk éven te be ta ka rí tott nak, ami el -
sô sor ban a ké sô ta va szi és ko ra ôszi hûvö sebb
idô já rás ra ve zet he tô vissza. A két or szág me zô -
gaz da sá ga kö zöt ti leg na gyobb kü lönb ség azon -
ban tör té nel mi leg ab ból adó dott, hogy ha zánk
me zô gaz da sá ga ha gyo má nyo san ex por to ri en -
tált volt, Cseh or szág (il let ve Csehsz lo vá kia) –
ipa rá nak na gyobb sú lyá ra és ma ga sabb fej lett -
sé gé re tá masz kod va – meg elé ge dett az önel -
lá tás sal, mi köz ben mi fo lya ma to san a sa ját la -
kos sá gunk élel mi szer-szük ség le té nek több
mint két sze re sét ál lí tot tuk elô. 

Az em lí tett két nagy cseh or szá gi me den cét
kö rü lö le lô hegy- és domb vi dék – a jobb csa -
pa dé kel lá tás és enn él fog va a le ge lôk bô sé ges
fû ho za ma és a mûvel he tô ség kor lá tai alap ján
– a me zô gaz da ság szem pont já ból még in -
kább az ál lat tar tás ra van pre desz ti nál va. Eb -
bôl adó dó an a szar vas mar ha ál lo mány  sûrû-

Csehország tejgazdasága

sé ge a cse hek nél ha gyo má nyo san a két sze -
re se a ma gyar or szá gi nak, 1.000 la kos ra és
100 hek tár me zô gaz da sá gi te rü let re ve tít ve
egya ránt (je len leg 119, il let ve 31 egyed). 

Cseh or szág mai te rü le tén 1990-ben még
2,8 mil lió szar vas mar hát tar tot tak. Az or szág
szar vas mar ha-ál lo má nya 2010-re 1,3 mil -
li ó ra apadt, má ra vi szont 1,4 mil lió kö ze lé be
fej lô dött fel, eb bôl a fe jôs te hén-lét szám mint -
egy 373 ezer egye det tesz ki. Az ál lo mány
meg osz lá sa azon ban az or szág 13 köz igaz ga -
tá si ke rü le té ben je len tôs el té ré se ket mu tat.
Te rü le tegy ség re ve tít ve a leg több szar vas mar -
hát a Dél-Cseh or szág ban (szék he lye Cses ke
Bu de jo vi ce) és a Vyso csi na ke rü let ben (szék -
he lye Jih la va) tart ják, ahol az ál lo mány sûrû-
ség a nyu ga ti ha tár ke rü le tek ben tar tott nak a
há rom szo ro sát te szi ki, de je len tôs az ál lo -
mány kon cent rá ci ó ja a fô vá ros kör ze té ben is. 

A fe jôs te hén-ál lo mány nak az utób bi ne -
gyed szá zad ban be kö vet ke zett csak nem 60
szá za lé kos csök ke né se több ok egy üt tes ha -
tá sá ra ve zet he tô vissza. Eb be az irány ba ha -
tott a tej ho zam át la gos nö ve ke dé se, va la mint
Szlo vá kia kü lön vá lá sa, mi vel ko ráb ban a nyu -
gat-szlo vá ki ai kör ze tek egy ré szét is cseh te -
rü le tek rôl lát ták el. A csök ke nést to vább nö -
vel te az a tény, hogy a szo ci a lis ta idôk ben a
cseh tej fel dol go zó ipar fej lett sé ge és áru vá -
lasz té ka nem tu dott lé pést tar ta ni a gaz dag
nyu gat-eu ró pai or szá go ké val. Eb bôl adó dó an,
a rend szer vál tás után a nyu ga ti cé gek mo -
dern, rész ben pi a ci új don ság nak szá mí tó és
tet sze tô sebb cso ma go lá sú ter mé kei el árasz -
tot ták a cseh szu per mar ke te ket, így az or szá -
gon be lül elô ál lí tott nyers tej egy bi zo nyos ré -
sze fel es le ges sé vált. A két év vel ez elôt ti,
egész Eu ró pá ra ki ter je dô tej vál ság pe dig – a
te já rak mély pont ra zu ha ná sa ré vén – újabb
lö kést adott az ál lo mány csök ke nés nek, gya -
kor la ti lag be te tôz ve azt. 

A tej hasz no sí tá sú ál lo mány mint egy 50
szá za lé kát a he lyi vi szo nyok ra át ke resz te zett

Cseh Hols te in faj ta te szi ki, amely el sô sor ban
ma gas (évi 9-10.000 kg-ig ter je dô) tej ho za -
má val tûnik ki, a tej zsír- és tej fe hér je-tar ta lom
vi szont csak köz epes szin tû  (3,5, il let ve
3,3%). To váb bi 30 szá za lék kal ré sze se dik a
Né met or szág ból szár ma zó, ugyan csak át ke -
resz te zett Cseh la pály mar ha, amely a Hols te -
in faj tá nál igény te le nebb, vi szont va la mi vel
ke ve sebb (mint egy 7.500 kg) te jet ad. Egyes
kör ze tek ben vi szony lag na gyobb szám ban je -
len van még a Fran cia or szág ból szár ma zó,
több nyi re ket tôs hasz no sí tá sú Mon te be li ar de,
a Pinz ga u er és a Borz de res faj ta.

Ez a fe jôs te hén-ál lo mány a leg utób bi há -
rom év át la gá ban 2,85 mil lió ton na te jet
ter melt, ami az EU ta gor szá gok egy üt tes ter -
me lé sé nek mint egy 1,75 szá za lé kát te szi ki.
E két szám ará nya azt is mu tat ja, hogy az egy
te hén re ju tó tej ho zam eu ró pai vi szony lat ban
a leg ma gas ab bak kö zé tar to zik, meg kö ze lí ti –
a nagy gaz da sá gok ban pe dig jó val meg ha lad -
ja – az évi 8.000 kg-ot. 

Az egy fô re ju tó fo gyasz tás nyers tej bôl
évi 61 kg, tej ter mé kek bôl pe dig össze sen
(tej-egyen ér ték re szá mít va) 212 kg, ami
eu ró pai vi szony lat ban köz epes nek te kint he tô,
a ma gyar or szá gi nál vi szont jó val ma ga sabb.
Az egy fô re ju tó cseh sajt fo gyasz tás éven te
10-11 kg kö rül mo zog.

Itt azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a né -
met ha tár hoz kö ze li gaz da sá gok – a ma ga -
sabb fel vá sár lá si ár kö vet kez té ben – né met
fel dol go zók nak szál lít ják a te jet. Je len leg 45
tej fel dol go zó vál la lat mûkö dik az or szág ban,
ame lyek kö zül a két leg na gyobb, a Ma de ta és
a Mlé kár na Pra go lak tos 29 szá za lék kal ré sze -
se dik a tel jes fel dol go zás ból. A meg ter melt
tej mennyi ség nek mint egy 96 szá za lé ka na -

Cseh lapály tehén

Pinzgauer tehén

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
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pon ta a fel dol go zó vál la la tok hoz ke rül. A le-
a dott tej 97,7 szá za lé ka az el sô osz tá lyú mi -
nô sé gi ka te gó ri á ba tar to zik. Eh hez azt is meg
kell je gyez ni, hogy Cseh or szág mai te rü le tén
az át la gos tej ho zam már 40-50 év vel ez elôtt
is a 4.500 kg-ot kö ze lí tet te, ami kor Ma gyar -
or szá gon még a 3.000 kg-ot sem ér te el. Ez
el sô sor ban an nak a (né met tí pu sú) gaz dál ko -
dás nak volt az ered mé nye, amely töb bek kö -
zött az is tál lók rend jét és hi gi é ni á ját, a terv -
sze rû  ta kar má nyel lá tást, va la mint a rend sze -
res ál lat or vo si fel ügye le tet, il let ve az öni ta tók
rend sze rét és a gé pi trá gya ki hor dást már a
múlt szá zad hat va nas éve i ben al kal maz ta,
nagy üze mek ben és csa lá di gaz da sá gok ban
egya ránt.

Min de zek mel lett – amint a fen ti ek egy ér -
tel mûen mu tat ják – a tej ter me lés (a fe jôs te -
hén-tar tás sal együtt) a cseh me zô gaz da ság
egyik leg fon to sabb szek to rát ké pe zi, az ér ték -
te rem tés szem pont já ból csak a hús- és ga bo -
na ter me lés elô zi meg, a fog lal koz ta tot tak szá -
mát te kint ve pe dig az el sô he lyet fog lal ja el az
or szág ban. A cseh tej ter me lés a leg utób bi
idô kig a nyu gat-eu ró pai or szá gok hoz vi szo -
nyít va, az ol csó mun ka erô re és a sa ját ta kar -
mány bá zis ra tá masz kod va alap ve tô en ver -
seny ké pes tu dott ma rad ni a nyu gat-eu ró pai
or szá gok kal. Je len leg vi szont a fe jôs te he nek
mint egy há rom ne gyed ré szét tar tó nagy üze -
mek uni ós és nem ze ti tá mo ga tá sa i nak vár ha -
tó csök ke né se a ter me lés jö ve del me zô sé gét
egy na gyon vesz élyes sáv ba nyom hat ja le,
ami a te je lô ál lo mány to váb bi erô tel jes csök -
ke né sét vált hat ja ki, sôt még a la kos ság biz -
ton sá gos te jel lá tá sát is vesz ély be so dor hat ja.

A fe jôs te hén ál lo mány nak az üze men kén ti
meg osz lá sa a cseh me zô gaz da ság sa já tos
bir tok szer ke ze té vel függ össze, ahol ugyan is a
szo ci a lis ta idôk ben ki a la kult nagy üze mek je -
len tôs ré sze egy kéz ben ma radt. Ezt egy ér tel -
mûen mu tat ja az a tény, hogy az összes cseh
me zô gaz da sá gi üze mek nek csak 3,8 szá za lé -
ka ren del ke zik 500 hek tár nál na gyobb föld te -
rü let tel, de ezek gaz dál kod nak a tel jes me zô -
gaz da sá gi te rü let több mint két har mad ré -
szén. Ugyan ak kor az üze mek 80 szá za lé kát
ki te vô, 50 hek tár nál ki sebb (csa lá di) gaz da -
sá gok csak a föld te rü let 13 szá za lé ká val ren -
del kez nek. A szar vas mar ha-ál lo mány túl nyo -
mó ré szét a nagy gaz da sá gok ban tart ják. Ezért
kis sé fél re ve ze tô az a tény szám, hogy je len leg
az 1.125 tej ter me lés sel fog lal ko zó cseh gaz -
da ság ban egy üzem re át la go san 314 fe jôs te -
hén jut. A nagy gaz da sá gok ugyan is leg alább
5-600, a csa lá di üze mek vi szont nagy részt
csak 5-10 te he net tar ta nak (sok kö zü lük csak
egyet vagy ket tôt). 

A tej fel vá sár lá si ára je len leg a két év vel ez -
elôt ti 6,20 ko ro ná ról 8,41 ko ro ná ra (mint egy
100 Ft-ra) emel ke dett az or szág ban, ami az

EU ta gor szá gok kö zött a leg ala csony ab bak
kö zé tar to zik. Ez az ár a na gyobb üze mek szá -
má ra – a na gyobb tö me gû  ter me lés bôl adó -
dó an – bi zo nyos nye re sé get biz to sít, az egy-
két te he nes gaz dák vi szont több nyi re csa lá di
el lá tás ra ren dez ked tek be, és mi vel a ta kar -
mányt ma guk ál lít ják elô, a jö ve del me zô ség -
nek ki sebb je len tô sé get tu laj do ní ta nak.
Ugyan ak kor a fo gyasz tó a szu per mar ke tek ben
14-18 ko ro nát fi zet egy li ter (ki sze relt) te jért.

Az or szág ban éven te meg ter melt 2,85 mil -
lió ton na tej bôl az utób bi 2-3 év át la gá ban
600.000 ton nát ivó tej ként fo gyasz tot tak el,
vagy ex por tál tak, emel lett több mint 100.000
ton na saj tot, 131.000 ton na jog hur tot,
72.000 ton na tej fölt és sa va nyú tej ter mé ket,
va la mint 29.000 ton na tej port ál lí tot tak elô.
A bel sô ter me lés bôl szár ma zó saj tok hoz
2016-ban még 84.000 ton nát im port ból is
be sze rez tek. Az or szág ban gya kor la ti lag csak
kül föl di ere de tû  saj to kat gyár ta nak, ezek kö -
zül a leg ked vel tebb az Edá mi. Az egyet len
ere de ti cseh sajt az Olo mo u ci tú ró sajt, ma -
gya rul po gá csa sajt vagy Kvarg li, ez a ne ve a
né met Qu ark ('tú ró') szó ból ered.

A hí res cseh sör sajt a kis olo mo u ci rú -
zsos, az az a cso dá san il la to zó és fen sé -
ges ízû  ere de ti Olo mo u ci Kvarg li, ez ná -
lunk is kap ha tó. 2010-ben hosszú per le -
ke dést kö ve tô en az Eu ró pai Bi zott ság im -
má ron föld raj zi ere det vé dett sé get adott
az Olo mo u ci Kvarg li nak, egy szer s min -
den kor ra meg kü lön böz tet ve né met és
oszt rák ha son má sa i tól, má so la ta i tól.

Az el sô írá sos em lé kek a Kvarg li ról a XV.
szá zad ból szár maz nak, pa raszt gaz da sá gok -
ban gyár tot ták, majd 1790-tôl saj tü zem ben.
Ez idô tôl kezd ve ez az ínyen cség a cseh kony -
ha nél kü löz he tet len rész évé vált. A Kvarg li
nagy üze mi gyár tá sa Alo is Wes sels te lep-
he lyén, Los ti cé ben, Olo mo uc tól 30 km-re
1876-ban in dult, s nap ja ink ban a ha gyo má -
nyos re cep tú rát mo dern tech no ló gi á val öt vö -
zik. Az elé ge dett ha zai és kül föl di vá sár lók
éven te mint egy 2.000 ton nát fo gyasz ta nak az
„ere de ti Olo mo u ci Kvarg li ból”.

A Kvarg li egye bek kö zött an nak is kö szön -
he ti si ke rét, hogy a sajt fé le sé gek kö zött egye -
dü lál ló an ala csony zsír tar ta lom mal ren del ke -
zik – ab szo lút zsír tar tal ma max. 1% –, és eb -
bôl ki fo lyó lag még a fo gyó kú rá zók is bát ran
fo gyaszt hat ják. A cseh sö rök, a ki vá ló és vi -

lág hí rû  Pils ner Ur qu ell és a Svíčko vá ne -
vû  jel leg ze tes cseh étel (ma ri nált mar ha -
hús krump lis knéd li gom bóc cal) mel lett a
Piv ní sýr (sör sajt) is a cseh nép aján dé ka az
em be ri ség nek. Ré geb ben a ma gyar tej ipar is
gyár tot ta a po gá csa saj tot, ha son ló saj tok ná -
lunk ma is kap ha tók (pl. a Ro ma dur jel le gûek
és a cso dás Pál pusz tai).

A 2004. évi EU csat la ko zás elôtt Cseh or -
szág nyers te jet gya kor la ti lag egy ál ta lán
nem, de fel dol go zott tej ter mé kek bôl sem ex -
por tált na gyobb mennyi sé ge ket. 2016-ban
vi szont már mint egy 8,9 mil li árd ko ro ná -
ra rú gott a kül föld re szál lí tott cseh tej -
ter mék ér té ke, bár köz ben a cikk cso port
cseh im port ja is 7,04 mil li árd ko ro ná ra
szö kött fel. A tej ter mé kek kül ke res ke del -
mé nek sa já tos prob lé má ja, hogy a ki vi tel
nagy ré szét a nyers tej te szi ki, az im port ban
vi szont a fel dol go zott ter mé kek túl sú lya a
jel lem zô. He lyi elem zôk azt mond ják, hogy
az ér té kes cseh te jet en ge dik ki foly ni az or -
szág ból, egy ré szét pe dig fel dol go zott for má -
ban, ma ga sabb áron vá sá rol ják vissza. A fel -
dol go zott kül föl di ter mé kek mi nô sé gé vel és
vá lasz té ká val a bel sô tej fel dol go zás még
min dig nem tud ver se nyez ni. Az ex port-
im port össze té te lé nek kü lön bö zé sé gét mu -
tat ja, hogy 2015-ben a cseh ex port ban a
nyers tej 43 (sa vó val és tej por ral együtt 62)
szá za lé kot tett ki, mi köz ben az im port ból a
saj tok 57 (a jog hur tok kal és a vaj jal együtt
82) szá za lék kal ré sze sed tek. 

Min de zek el len ére az összes tej ter mé kek
kül ke res ke del mi mér le ge – a leg utób bi 10
év ben mint egy fel ére zsu go rod va – cseh
szem pont ból 1,8 mil li árd ko ro na kö rü li po zi -
tív egyen le get mu ta tott. Ezen be lül a friss
ter mé kek for gal má nak a szal dó ja po zi tív, a
hosszabb ér le lé si ide jû  ter mé ke ké pe dig ne -
ga tív. A cseh tej ex port leg fon to sabb fel ve vô
pi a ca it Szlo vá kia, Né met or szág, Len gyel or -
szág és az Egye sült Arab Emír sé gek ké pe zik,
bár a vá sár ló or szá gok szá ma meg ha lad ja a
het ve net, és az em bar gó elôtt Orosz or szág is
ezek kö zé tar to zott; az im port nak vi szont
több mint 95 szá za lé ka az EU ta gor szá gok -
ból szár ma zik. 

Össze fog lal va: a cseh tej ter me lés a me zô -
gaz da sá guk har ma dik leg na gyobb jö ve de -
lem ter me lô ág aza ta a hús- és a ga bo na ter -
mesz tés után, de fog lal koz ta tás ban az el sô.
A tej fel dol go zás és a tej ter mék-kül ke res ke -
de lem fej lett nek mond ha tó, és jól il lesz ke dik
az EU tej pi a cá hoz. Ki vá ló sö re ik kí sé rôi az
egye di és ha gyo má nyos rúzsf ló rás sajt ja ik.
Nem ze ti éte le ik kel együtt szí ne sí tik a vi lág
gaszt ro nó mi á ját.

2 dr. TÓTH END RE és KIM MEL IST VÁN
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z 1958-ban ala kult He ves gép mun ka tár sa i nak
négy év re volt szük sé gük a gép ki fej lesz té sé re.
A mag rop pan tó-si ló fó li a töl tô gép a be ta ka rí tás után a

ned ves sze mes ter mé nye ket meg rop pant ja, köz vet le nül szál lí -
tás ra kész re cso ma gol ja, vagy a mag rop pan tás után biz to sít ja
az ál lat te nyész tés ben ál ta lá no san el ter jedt ha gyo má nyos, si ló -
zott, er jesz tett for má ban tör té nô tá ro lást. A mód szer fel es le -
ges sé te szi a tá ro ló épü le tet, il let ve a szá rí tó be ren de zést. 

Egy tej ter me lô gaz da ság nak anya gi meg fon to lás ból ér de mes
hasz nál ni ezt a be ren de zést, mert két ol da lon je lent ke zik a
meg ta ka rí tás. Egy részt el ma rad nak a tá ro ló ka pa ci tás ki épí té -
sé nek és a ha gyo má nyos tá ro lás hoz kö tô dô szá rí tás nak a költ -
sé gei, más részt a si ló ál la gú er jesz tett ta kar mány az ál la tok nál
a hús- és tej ter me lés ese tén is jobb ha tás fok kal tud hasz no sul -
ni. Ezek je len tôs költ ség csök ke nést ered mé nyez nek.

A be ren de zés a kon ku rens tôl ab ban kü lön böz tet he tô meg el sô -
sor ban, hogy a be ta ka rí tott ter ményt egy jól von tat ha tó, a sa ját
ga ra tá ból a meg haj tó trak tor hid ra u li kus kö ré rôl meg táp lált, hid -
ro mo tor ral haj tott csi ga se gít sé gé vel tud ja gyûjtô tar tály ba to váb -
bí ta ni, majd meg rop pan ta ni és a si ló fó li á ba töl te ni a ta kar mányt,
amely mûve let hez egy trak tor ele gen dô. Te hát az ada go lás hoz
nincs szük ség egy má so dik erô gép re, a be szál lí tást vég zô pót ko -
csi ról köz vet le nül a ga rat ba sur rant ha tó a ter mény.

Ter vez zük, hogy újabb be ren de zés sel mu tat ko zunk be a tej ter -
me lô gaz da sá gok nak. A gép a szá las ta kar mány si ló fó li á ba töl -
té sé re lesz al kal mas.

Mezôgazdasági gépesítési díjat kapott 
a magroppantó-silófóliatöltô

MÛSZA KI ADA TOK:

szál lí tá si szé les sé ge: 2,35 m
szál lí tá si ma gas sá ga: 2,95 m
szál lí tá si hosszú sá ga: 7 m
tö me ge (üres ál la pot ban): 2300 kg
a gu mi ab roncs mé re te: 10.0/75-15,3
tel je sít mé nye (anyag- és tech no ló gi a füg gô):
• ga bo na fé lék (bú za, ár pa, stb.): 20-30 t/h
• ku ko ri ca (ned ves ség max. 35%): 30-40 t/h
a rop pan tó hen ge rek hossza: 600 mm
a rop pan tó hen ge rek át mé rô je: Ø400 mm
a haj tott hen ge rek for du lat szá ma: 305 ford./min
tel je sít mény-szük ség let: 59 kW
TLT for du lat szám: 540 ford./min
a hid ro mo tor olaj nye lé se: 60-75 l/min
el. tel je sít mény-igény: 12V max.: 0,180kW/h
elekt ro mos csat la ko zás: 7 pó lu sú/ 12V
a fó li a töm lô pa ra mé te rei:
át mé rô je (stan dard): 5'=1,520 m
hosszú sá ga (stan dard): 60 m
vas tag sá ga: 0,24 mm
a tö mö rí tô csi ga for du lat szá ma: 230 ford/min
a fel hor dó csi ga át mé rô je: Ø270 mm
a fel hor dó csi ga for du lat szá ma: 70 l/min ese tén 240 ford/min
a tö mö rí tô csi ga át mé rô je: Ø340 mm
von ta tá si se bes ség max.: 40 km/h

2 LA DÁ NYI LÁSZ LÓ ke res ke del mi igaz ga tó

OMÉK gépesítési díj

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

A gép 
hasz ná la tá ról a
fel hasz ná lók tól 

egyér telmû 
po zi tív 

vissza jel zé se ket 
kap tunk; 

a gép 
ha té kony, 

meg bíz ha tó.
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A génmegôrzés nemzeti és vállalati ügy 2. rész

té má ban két mi nisz té ri u mi ve ze tô -
nek és a Nö vé nyi Di ver zi tás Köz -
pont igaz ga tó já nak vé le mé nyét si -

ke rült meg tud nunk.
El sô ként dr. Fa ze kas Sán dor mi nisz ter -

tôl kér tünk tá jé koz ta tást, aki el mond ta:
a gén me gôr zés el sô sor ban nem ze ti ügy.
A Nö vé nyi Di ver zi tás Köz pont ban (Nö DiK)
ta lál ha tó nö vény fa jok és faj ták nem ze ti
kin cse ink. A mi nisz ter hoz zá tet te, a tá pi ó -
sze lei in té zet ben fo lyó mun ka az or szág
füg get len sé ge szem pont já ból is je len tôs,
hi szen ez a GMO-men tes ne me sí tés hát te -
ré nek bá zi sa. A gén bank há ló zat fej lesz té -
se, va la mint a di ver zi tás-köz pont ban tá rolt
nö vé nyek meg ôr zé se nem zet biz ton sá gi
kér dés, egy ben fe le lôs ség a jö vô ge ne rá-
ci ó ja iránt is. A fo lya ma to san gya ra po dó
gén ban ki gyûj te mény Eu ró pa ötö dik, a vi -
lá gon a ti zen har ma dik leg na gyobb gyûj te -
mé nye. Ez a fo lya ma to san vég zett mun ka
le he tô vé te szi, hogy a ne me sí tôk mun ká ja
szá má ra a jö vô ben is ren del ke zés re áll jon
a szük sé ges nö vény ál lo mány. Egy FAO-
becs lés sze rint az el múlt száz év ben a me -
zô gaz da ság ban hasz nált fa jok 75 szá za lé -
ka el ve szett, ki vé tel Ma gyar or szág, mi vel
meg van nak a sa ját nö vény-fa ja ink a to váb -
bi gén me gôr zés szá má ra. 

Czer ván György ag rár gaz da sá gért fe le -
lôs ál lam tit kár az in té zet ben fo lyó mun ká val
kap cso lat ban hang sú lyoz ta az élel mi szer -
biz ton sá gi szem pon to kat. Ha tudunk sza-
porító anyagot biztosítani a ne-
mesítôknek, nem leszünk kiszolgál-
tatottak mások számára. Ar ra is fel -
hív ta a fi gyel met, hogy az in té zet
együtt mû kö dik más ha zai in téz mé -
nyek kel is, pél dá ul az im port fe hér -
je-ta kar má nyok ki vál tá sa ér de ké -
ben. Em lé kez te tett ar ra is, hogy
Ma gyar or szág is alá ír ta a Du na-tér -
ség GMO-men tes szó ja ter mesz tést
cél zó egyez mé nyét, amely sze rint az
alá író nyolc or szág kö zö sen te vé -
keny ke dik a tu do má nyos ku ta tás és
ter mesz tés te rü le tén, hogy csök -

kent sék az im port füg gô sé get. Egy ben me -
gem lí tet te, hogy a jö vô be ni tá mo ga tá sok
egy je len tôs ré sze a zöl dí tés sel lesz kap cso -
la tos, ami nek a leg fon to sabb pont ja a bi o -
ló gi ai sok szí nû ség meg ôr zé se, amely mun -
ká hoz a mi nisz té ri um min den se gít sé get
meg fog ad ni.

1100 NÖ VÉNY FAJT ÔRIZ NEK

Bak tay Bor bá la, a Nö DiK igaz ga tó ja is -
mer tet te, hogy a je len le gi for má já ban Tá pi -
ó sze lén mû kö dô Nö vé nyi Di ver zi tás Köz -
pont ban 94 ezer té telt tá rol nak, és 1100
nö vény fajt ôriz nek. Az ál lo más el sô sor ban
gyûj té sek bôl, il let ve nem zet kö zi gén ban -
kok ból szer zi be az egye de ket, cse re út ján.
Leg fon to sabb fel ada tuk a gén bank ban lé vô
nö vé nyek meg ôr zé se. En nek ered mé nye -
ként ma rad hat tak meg pél dá ul olyan nö vé -
nyek is, amely ma már a nem ze ti faj ta jegy -
zék ben nem sze re pel nek, il let ve a ter mesz -
tés bôl már ki szo rul tak. Fenn tar tá suk azért
is fon tos, mert a kis tér sé gi csa lá di gaz da sá -
gok ban na gyon jól hasz no sít ha tók. A gén -
bank el sô sor ban a szán tó föl di és zöld ség -
nö vé nyek meg ôr zé sé vel fog lal ko zik, de
2010 óta – a pan non pro jekt ke re té ben – a
va don élô nö vény fa jok mag va it is tá rol ja,
ami vel az in té zet a tel jes ha zai nö vé nyi gén -
me gôr zést is le fe di. 

Az igaz ga tó nô tá jé koz ta tá sa után le he tô -
sé günk volt kér dé se ket fel ten ni. Az egyik: vé -

le mé nye sze rint hol ta lál ko zik gén me gôr zés -
ben a nem ze ti ügy és a vál la la ti gaz dál ko dók
ér de ke? A má sik: a gén me gôr zés mi ként
szol gál ja az ál lat te nyész tés fej lesz té sét?

A gén me gôr zés re vo nat ko zá sá ban a
nem ze ti és vál la la ti (vál lal ko zói) ér dek mind
hosszú tá von, mind rö vid tá von min den ütt
ta lál ko zik, ahol a me zô gaz da ság, il let ve a
nép élel me zés mennyi sé gi és mi nô sé gi biz -
ton sá gá nak bár mi fé le kér dé se fel me rül.
A vi lág né pes sé ge a 2050-es évek vé gé re a
ma i nak két sze re sé re is nô het, ezért a me -
zô gaz da sá gi ho za mo kat is meg kell dup láz -
ni. Az ezek hez szük sé ges for rá so kat már
csak a vi lág gén bank ja in ke resz tül le het
meg ta lál ni. Más részt nap ja ink ége tô szük -
ség sze rû sé ge, hogy gyer me ke ink – és ter -
mé sze te sen mi ma gunk is – meg fe le lô mi -
nô sé gû ter mé kek hez jus sunk. A tej és a
tej ter mé kek vo nat ko zá sá ban ezt csak
meg fe le lô mennyi sé gû és mi nô sé gi ta kar -
má nyo zás sal le het ér dem ben ga ran tál ni.
Eh hez vi szont vissza kell hoz ni a ta kar mány -
ter mesz tés be azo kat a ge ne ti kai ele me ket,
ame lye ket a ha szon nö vé nyek ter mesz té se
mi att el vet tünk.

A má so dik kér dés re vá la szol va az elô adó
el mond ta, hogy vé le mé nye sze rint a gén -
me gôr zés ben rej lô le he tô sé gek a ta kar má -
nyok, il let ve a ta kar má nyo zás, tar tó sí tás és
ta kar mány tá ro lás te rü le tén is hasz no sít ha -

tók. To váb bi le he tô ség: az ál lat -
jó lé ti alap fel té te lek nek meg fe le -
lô, mennyi sé gi leg és mi nô sé gi -
leg ki e gyen sú lyo zott ta kar má -
nyo zás biz to sí tá sá val, il let ve ja ví -
tá sá val el ér he tô ho zam nö ve ke -
dés. A gén me gôr zés a ké sôb bi ek
so rán alap ja le het a tönk re ment
ter mé sze tes le ge lô ink és rét je ink
ok sze rû me gú jí tá sá nak is – vé le -
ke dett a kér dé se ink re vá la szol va
Bak tay Bor bá la. 

2 dr. LEND VAY BÉ LA

Dr. Mezôszentgyörgyi Dávid 
miniszteri biztos

A Növényi Diverzitás Központ Tápiószelén

La punk szep tem be ri szá má ban Me zô szent györ gyi Dá vid, a Föld -
mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um ki emelt gén me gôr zé si fel ada to kért 
fe le lôs mi nisz te ri biz to sa a fen ti cím alatt meg je lent szak cikk ben
tá jé koz ta tott ar ról, hogy stra té gi ai do ku men tum rög zí ti: 
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni a nö vé nyi és ál la ti gén me gôr zést. 
A nö vé nyi gén me gôr zés te rü le tén a Nö vé nyi Di ver zi tás Köz pont,
míg a ha szon ál lat-gén me gôr zé si te vé keny sé gek ese té ben
a Ha szon ál lat-gén me gôr zé si Köz pont a ki je lölt szer ve zet. 

A
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ren dez vény rang ját emel te, hogy
a Sajt mes te rek Nem zet kö zi Cé he
– amely 40 or szág 6000 sajt ké -

szí tô jét kép vi se li – meg ala pí tot ta a Ma -
gyar Pá holyt, amely nek ve ze tô je Gá bossy
Ádám lett, tag jai pe dig Bog nár Gá bor és
Tóth Ta más. A pá holy lét re jöt té vel a ma -
gyar saj tok egy re je len tô sebb sze re pet
kap hat nak a nem zet kö zi szín té ren. A fesz -
ti vá lon meg ren dez ték a Ma gyar Saj tok
Ver se nyét, amely nek gyôz te se a Csíz Sajt -
mû hely lett – a Ba racs kai fél ke mény sajt -
tal – ez zel meg sze rez te a jo got a 2019-es
Mon di al du Fro ma ge-on, a vi lág egyik leg -
ran go sabb nem zet kö zi sajt ver se nyén va ló
sze rep lés re. 

Gá bossy Ádám, a Sze ga Ca mem bert
Kft. ügy ve ze tô je, a ren dez vény fô szer ve zô -
je a ma gyar sajt kul tú ra hely ze tét fir ta tó

I. SZEGA Nemzetek Sajtfesztiválja

A kér dé sem re vá la szol va el mond ta, hogy
biz ta tó jel az, hogy egy re töb ben fog lal koz -
nak sajt ké szí tés sel, és nép sze rû ek a kéz -
mû ves saj tok. A rend szer vál tás ko ri sajt kí -
ná lat 90%-át ki te vô trap pis ta pi a ci ré sze -
se dé se nap ja ink ra 70%-ra csök kent, de a
vá sár lók árér zé keny sé ge foly tán még dön -
tô több ség ben ez a sajt tí pus ve ze ti a lis -
tát, hisz a ki sü zem ben ké zi mun ka erô vel
ké szült saj tok ér te lem sze rû en drá gáb bak,
mint a nagy üze mi kö rül mé nyek kö zött ké -
szült trap pis ta, amely nek ki lón kén ti ára
2000 Ft alatt van. A SZE GA-nak mint a
mi nô sé gi saj tok ke res ke dô jé nek az a kül -
de té se, hogy elô se gít se a ma gyar saj tok
mi nô sé gé nek ja vu lá sát és rész ará nyuk
nö ve ke dé sét a ke res ke de lem ben.

– Mi lyen jel le gû és hány fé le saj tot
kós tol hat tak a fesz ti vál ra lá to ga tók? 
– A sajt fesz ti vált Char les de Ga ul le el nök
el hí re sült mon dá sá nak szel le mé ben
szer vez tük, amely sze rint az olyan or -
szág, ame lyik 365 fé le saj tot gyárt, az
nem ve szít he ti el a há bo rút. A fran cia
ana ló gi á ra utal va mi is gyôz ni aka runk,
ezért 365 fé le saj tot ál lí tot tunk ki. 

– A ma gyar pá holy me ga la ku lá sa mi ért
fon tos a sajt ké szí tô szak ma szá má ra?
Mi vár ha tó an nak mû kö dé sé tôl?
– A ma gyar sajt kul tú ra tör té ne té ben mér -
föld kô nek szá mít, hogy me ga la kult a pá -
holy, mi vel a Sajt mes te rek Nem zet kö zi Cé -
he gya kor la tá ban jól be vált mód sze re ket
tud juk majd ad ap tál ni a ha zai vi szo nyok ra.
A pá holy nak na gyon fon tos sze re pe lesz
ab ban, hogy a ma gyar saj to kat meg is mer -

jék szer te a vi lág ban A szer ve zet sze rû
együtt mû kö dés ad ta ke re tek tág le he tô sé -
get ad nak a ha zai sajt kul tú ra to váb bi, az
ed di gi ek tôl ered mé nye sebb fej lô dé sé re.
Komp lex se gít sé get nyúj tunk majd a sajt -
ké szí tôk nek a tech no ló gi ai fo lya ma tok tól
kezd ve a mar ke tin gig. Sze ret nénk meg ol -
dást ta lál ni a sajt ké szí tô szak em be rek kép -
zé sé nek hi á nyos sá ga i ra, és a sajt bí rá lók
kép zé sé nek rend sze rét is nem zet kö zi szint -
re fej leszt jük. A pá holy prog ram já ba sze ret -
nénk be von ni az összes érin tett szer ve ze -
tet, in téz ményt, sajt ké szí tôt, sajt gyár tót,
hogy a kö zös gon dol ko dást majd ha té kony
cse lek vés kö ves se.

– Van vissza jel zés ar ra vo nat ko zó an,
hogy sajt ja ink nem zet kö zi össze ha -
son lí tás ban hol tar ta nak?
– A ta va lyi év ben meg ren de zett ver se -
nyün kön gyôz tes Ra nol der sajt az idei,
To u lo u se-ban tar tott nem zet kö zi meg mé -
ret te té sen arany ér mes lett, a má sik két
saj tunk ezüst- és bron zér met nyert. Ez
olyan ver seny volt, ame lyet a saj tok Bo -
cu se d'Or-nak te kin te nek, ahol 20 or szág
655 sajt tal kép vi sel tet te ma gát. Az ered -
mény bá to rít ben nün ket, hogy to váb bi si -
ke re ket igye kez zünk el ér ni.

A Ma gyar Saj tok Ver se nyén 11 sajt ké szí tô in dult. Az ered mény:

1. Csíz sajt mû hely – Ba racs kai fél ke mény sajt

2. Te ke res völ gyi ma nu fak tú ra – Ma tu zsá lem-14  

3. Bük ki Sajt ma nu fak tú ra – Fa sze nes Te hén sajt 

Kö zön ség díj: Te ke res völ gyi ma nu fak tú ra – Ma tu zsá lem-14

2 BE MI

Roland Barthelemy a Francia 
Sajtmesterek Nemzetközi 
Cégének elnöke Kovács 
Lászlóvala KKASE-Sajtkészítôk 
Egyesületének elnökével

Pazar kínálat a zsúfolásig 
telt bálteremben

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.
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A Csíz Sajtmûhely a Magyar 
Sajtok Versenyének gyôztese

– A Hil ton Szál lo dá ban el sô al ka lom mal meg -
ren de zett Nem ze tek Sajt fesz ti vál ján rob bant
be a köz tu dat ba a Csíz Sajt mû hely ne ve, mi-
u tán arany érem mel ju tal maz ták a Ma gyar Saj -
tok Ver se nyén. A díj jal együtt meg kap tad a le -
he tô sé get ar ra, hogy a vi lág egyik leg ran go -
sabb nem zet kö zi sajt ver se nyé nek szá mí tó
2019-es Mon di al du Fro ma ge-on is meg mé -
ret tesd ma gad. A ver seny elôtt ál mod tál ar ról,
hogy te le szel a gyôz tes?
– Nem, ôszin tén szól va eszünk be sem ju tott. Meg -
hív tak a ver seny re, amit már ön ma gá ban is meg -
tisz te lô nek tar tot tunk. Azért men tünk el, mert úgy
gon dol juk, hogy min den bôl le het ta nul ni, és a szer -
ve zôk fe la ján lot ták, hogy a fran cia bí rák vé le mé -
nyét a ver seny után meg kap juk, ami so kat se gít
majd a saj tok hi bá i nak ki kü szö bö lé sé ben.

– Egy hó na pon be lül a má so dik arany ér met
zse bel ted be, hisz a Sajt must rán is „ara nye -
sô” hul lott rád. Mi tör tént ve led, hogy si kert,
si ker re hal mo zol?
– Azt gon do lom, hogy az éve ken át tar tó ke mény
mun ka meg hoz ta a gyü möl csét. Gye rek ko rom óta
bár mi ben, amit csi nál tam, ar ra tö re ked tem, hogy
a leg jobb le gyek. A sajt ké szí tés ben sincs ez más -
képp. Imá dom a mun ká mat, sze re tek tö ké le tes,
mi nô sé gi mun kát ki ad ni a ke zem bôl. Ez most épp
egy élel mi szer ben tes te sül meg, ami na gyon há -
lás do log, mert a ma gya rok imád nak en ni, ezért
ren ge teg di csé re tet ka punk.

– Eszed be jut még, mi lyen volt a kez det? Me -
lyik volt az el sô sajt, ame lyet éle ted ben el ô-
ször ké szí tet tél?
– So sem fo gom el fe lej te ni, hogy mi lyen ne héz
volt a kez det! Meg küz döt tem azért, hogy idá ig el -
jus sak, bár ko ránt sem gon do lom, hogy az út vé -
gén va gyok! Sôt! So kan gon dol ták, hogy bo lond
va gyok, ami kor fel ad tam a re mek ál lá so mat
azért, hogy sajt ké szí tô le gyek. Én vi szont úgy
érez tem, hogy sok kal több re va gyok ké pes, ezt a
vá gya mat a mun ka he lye men nem si ke rült meg -
va ló sí ta nom, ezért min den kép pen ke res tem egy
le he tô sé get, ahol a sa ját öt le te i met meg va ló sít -
ha tom. Ez lett a sajt ké szí tés! 

– Hogy ala kult ki a ví zi ód ar ról, hogy mi lyen
saj tot sze ret nél ké szí te ni? Mennyit dol goz tál
azon, hogy a Ba racs kai fél ke mény saj tod
meg szü les sen? Ne héz „szü lés” volt?
– A fér jem mel sze ret tünk vol na egy olyan ér lelt
saj tot ké szí te ni, amely csak ránk jel lem zô ter mék.

Na gyon tet szett a hol land go u da for ma, ezért
vá lasz tot tuk ezt. So kat kí sér le tez tünk, ol vas -
tunk, be szél get tünk más sajt ké szí tôk kel, amíg
ki a la kult a Ba racs kai fél ke mény re cep tú rá ja.
Ne héz szü lés volt, de meg ér te; bár most, a ver -
seny után tu dom, hogy so kat kell még fi no mí -
ta ni raj ta. Ez lesz a fel adat 2019-ig.

– A sajt mû he lyed ne ve: Csíz Mit üzensz ez -
zel a név vel? Az ér tel me zés sze rint a csíz
élénk, örök moz gó ma dár, na gyon ba rát sá -
gos, és na gyon gyor san meg sze lí dül.
– Na gyon jó, amit kér de zel! Azért lett Csíz, mert
an go lul saj tot je lent, ugyan ak kor ezt mond juk,
ami kor fo tó zunk, és mo so lyog ni kell. Én egy na -
gyon élet vi dám, mo soly gós em ber va gyok, ezért
ez a já té kos ság, a hu mor köz ve tí té se fon tos volt
szá mom ra. Ha meg né zed a lo gón kat, ab ban is
a vi dám ság, ked ves ség tük rö zô dik vissza. A csíz
ugyan ak kor egy szép ma dár is, te hát a név ben
ben ne van a szárny alá sunk is, hogy a sajt ké szí -
tés ben meg va ló sít hat juk az el kép ze lé se in ket,
ki él het jük a kre a ti vi tá sun kat, szár nyal hat a fan -
tá zi ánk. Ezú ton is na gyon kö szö nöm a csa pat -
nak, akik az el kép ze lé sem alap ján se gí tet tek al -
kot ni.

– Hir te len is mert em ber lett él, fel ka pott a
mé dia. Hogy bí rod az újabb meg pró bál ta -
tást? Sze retsz ref lek tor fény ben len ni?
– Iga zá ból nem annyi ra. Bár a sze rep lés nem áll
tá vol tô lem, és so kat ver se nyez tem fi a ta labb
ko rom ban is, in kább ott hon sze re tek len ni a
sajt ja im és a csa lá dom kö ré ben. De tu dom,
hogy ez hoz zá tar to zik a cég és a már ka épí té sé -
hez, és szí ve sen te szek ele get a fel ké ré sek nek.

– A si ker még na gyobb tet tek re ins pi rál? Mi -
re szá mít hat a sajt ké szí tô kö zös ség és kun -
csaft ja id, a vá sár lók?
– Igen, az ad re na lin-szin tünk most be van ál lít -
va! Elég nagy ben nem a meg fe le lé si kény szer,
és nem sze re tek csa ló dást okoz ni. A vá sár ló im
tud ják, hogy min dig a leg job bat igyek szem ad -
ni. Min dig tö rek szem ar ra, hogy szé les le gyen a
vá lasz ték, és le gyen va la mi kis új don ság a sajt -
ja ink kö zött. Van, ami kor egy új for ma, egy új íz
vagy egy új faj ta sajt a cél. Már be van táb láz va
a jö vô év ele je, me gyek kül föld re kép zé sek re,
re mé lem, ha ma ro san tu dok is mét va la mi újat
mu tat ni a vá sár ló im nak. 

2 BE MI

Interjú az aranyérmet nyert Kun Anitával

Kun Anita a Csíz 
Sajtmûhely vezetôje

A Csíz Sajtmûhely
termékei
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ver seny re be ne ve zet tek Al ber tir -
sá tól in dul va 735 ki lo mé tert tet -
tek meg. A Rally fô cél ki tû zé se a

mi nô sé gi ma gyar ter mé kek nép sze rû sí té se
volt. Ahol meg áll tak – le gyen az fa lu vagy
vá ros –, né pes kö zön ség vár ta ôket, és
min den ütt jó han gu lat ala kult ki. Ez tör tént
a szak mai út bö ször mé nyi ál lo má sán is,
ahol töb bek kö zött a Bocs kai Nép tánc egy -
üt tes tag ja i nak a be mu ta tó ja bi zo nyí tot ta,
hogy a ma gyar ter mék, a ma gyar vi se let és
a ma gyar tánc cso dá la to san meg fér egy -
más sal és fer ge te ges han gu la tot tud te -
rem te ni. 

A CO OP ve ze tô in kí vül dr. Feld mann Zsolt,
a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um ag rár gaz -
da sá gért fe le lôs he lyet tes ál lam tit ká ra is
részt vett az ese mé nyen, és min den ütt fel -
szó lalt, ahol a saj tó tá jé koz ta tók vol tak. El -
mond ta: a pi ac bô ví tés is cél ja az ese mény -
so ro zat nak ezért mi nél több fo gyasz tó val
sze ret nék meg is mer tet ni a ki vá ló mi nô sé gû
ma gyar élel mi szert, il let ve az elô ál lí tó cé ge -
ket. Szó volt ar ról is, hogy a kor mány zat a
mik ro és a kis vál lal ko zá sok fej lesz té sé nek
se gí té sé re há rom száz-mil li árd fo rin tot irány -
zott elô. A száz mil li ár dos Gi nop-for rás ra pe -
dig a köz epes mé re tû élel mi sze ri pa ri vál la -

Rangos eseménysorozat 
volt az idei Coop Rally 

A tok pá lyáz hat nak. Az el nyer he tô for rá sok 50
szá za lé ka vissza nem té rí ten dô ál la mi tá mo -
ga tás. Eh hez még Tóth Bé la, a CO OP ve zér -
igaz ga tó ja hoz zá fûz te: az élel mi szer-kis ke -
res ke de lem pi a ca 2 700 mil li árd fo rint ár -
be vé telt ért el, ame lyen be lül a CO OP Cso -
port ár be vé te le ta valy 582 mil li árd fo rint
volt. A nö ve ke dés tíz mil li árd fo rint. A har -
min ce zer mun ka vál la lót fog lal koz ta tó üz let -
lánc 1580 te le pü lé sen van je len, és há ro -
me zer be szál lí tó part ne ré vel old ja meg a fel -
ada ta it. 

LÁ TO GA TÁS A 
„SAJT NAGY HA TA LOM NÁL”, 

A BÖ SZÖR MÉ NYI 
KÖ RÖS TEJ CSO PORT NÁL

A Kö rös tej Cso port a ma gyar tej gaz da ság -
ban fo ga lom. 1991-ben ala kult, má ra vi -
szont Ma gyar or szág leg na gyobb sajt gyár tó -
já vá fej lô dött. A CO OP Rally részt ve vô it a li -
ba no ni szár ma zá sú Dr. Ri ad Na bul si, a Kö -
rös tej Cso port több év ti ze de Ma gyar or szá -
gon élô tu laj do no sa kö szön töt te. Ma gá ról
azt mond ta, hogy a rend szer vál tást meg elô -
zô en or vos ként vég zett a Deb re ce ni Or vos -
tu do má nyi Egye te men. Né hány év se bé -
szor vo si mun ká ját kö ve tô en kül ke res ke de -
lem mel, majd sajt gyár tás sal kez dett fog lal -
koz ni. Amint mond ta, Ma gyar or szá got ha zá -
já nak te kin ti, és kül de té sé nek tart ja a ma -
gyar élel mi sze rek kül föl di pi a cok ra tör té nô
ki jut ta tá sát, nem fe led kez ve meg a ma gyar
la kos ság szín vo na las el lá tá sá ról. 

A szem élyes be mu tat ko zás után meg -
kez dô dött a vál la lat te vé keny sé gé nek is -
mer te té se. 

A Kö rös tej cso port négy gyár tó üze met
mû köd tet or szág szer te. Két üzem az Al föl -
dön, Haj dú bö ször mény ben és Kö rös te tét -

le nen, ket tô pe dig a Du nán tú lon, Bar cson
és Ka tó csán van. Éves szin ten 140 mil lió
li ter te jet dol goz nak fel. A vál la lat éven te
30 ezer ton na saj tot gyárt. Ár be vé te le
2016-ban 28 mil li árd fo rint volt. Ez zel ha -
zánk el sô szá mú sajt gyár tó ja. Ter mé ke -
i nek két har ma da ex port ra ke rül, 43 or -
szág ba. Jel lem zô en el sô sor ban a Kö zel-
Ke let or szá ga i ba, de Eu ró pa-szer te, kon ti -
nen sünk szin te mind egyik or szá gá ban je -
len van nak a ter mé ke ik kel. Mi vel min den
or szág íz lé sé re oda fi gyel nek, ezért 143 fé -
le saj tot aján la nak vi lág szer te. 

Tóth Lász ló, a bö ször mé nyi üzem igaz ga -
tó ja el mond ta, hogy a Kö rös tej 2005-ben
vá sá rol ta meg a sajt üze met, ez zel meg me -
ne kül tek ak kor a be zá rás elôl. Az új tu laj -
do nos a gyá rat kor sze rû sí tet te, te vé keny -
sé gét bô ví tet te, ez zel nagy ka pa ci tá sú sajt -
üzem mé fej lesz tet te. Az üzem ben gyár ta -
nak kas ka vál, trap pis ta, mo za rel la, lab neh
és jog hurt saj to kat, vaj kré met, mas car po -
nét, kö rö zöt tet és ri cot tát. A Bar csi és a
Ka csó tai Te jü zem ben krém fe hér saj tot,
pa re nyi cát és grill saj to kat. Min den üzem
sa ját ter mék kör rel ren del ke zik. A gyár tá si
és egyéb fel ada to kat mint egy ezer fô dol -
go zói lét szám mal old ják meg. 

TER MÉK FEJ LESZ TÉS, 
IN NO VÁ CIÓ, EL IS ME RÉ SEK

A Kö rös tej Kft. nagy hang súlyt fek tet a fo -
lya ma tos ter mék fej lesz tés re. Ezt tá maszt ja
alá az, hogy a krém sajt vagy Lab neh ter -
mék gyár tá sa so rán a sajt gyár tás mel lék -

Futószalagon a kaskavál sajt Érlelôben a sajtok

Dr. Feldmann Zsolt, 
dr. Riad Nabulsi és Tóth Géza 
a KöröstejnélAz 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.  

Szakmai program keretében 
Hajdúböszörményben és Mátészalkán is 
bemutatkoztak a legkiválóbb tejtermékgyártók
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ter mé ke ként meg je le nô sa vó ból a fe hér jé -
ket is hasz no sít ják. Az idén kezd ték meg az
üve ges krém sajt gyár tá sát, 2017-ben ke -
rült pi ac ra a Ser pe nyôs Grill sajt, és fo lya -
mat ban van az 50 gramm ki sze re lé sû „mi -
ni té ge lyes” ter mék kör pi ac ra jut ta tá sa is.

Mint meg tud tuk, a Kö rös tej Kft. a ki emel -
ke dô mi nô sé gû mun ká já ért szá mos díj ban,
el is me rés ben ré sze sült. Ezek kö zül kü lön
em lí tés re mél tó a nem zet kö zi Saj to lim pi án
a Haj du grill sajt arany- és a jog hurt sajt
ezüs tér me. Nagy el is me rés ként ér té kel he -
tô, hogy az évek so rán a fo gyasz tók sza va -
za tai alap ján a há rom Haj du-sajt, a grill sajt,
a jog hurt sajt és a pa re nyi ca is Az Év Ter mé -
ke díj ban ré sze sült. Kü lön em lí tés re mél tó
ese mény volt, ami kor 2014-ben a kor mány
és a Kö rös tej cég cso port együtt mû kö dé si
meg áll apo dást kö tött. Min de zek alap ján a
Ma gyar Köz tár sas ág el nö ke Dr. Ri ad Na bo -
ul sit a ha zai gaz da ság tá mo ga tó ja ként és az
arab vi lág ve ze tô sajt-ex port ôre ként a Ma -
gyar Köz tár sas ági Ér dem rend Tisz ti Ke reszt -
jé vel tün tet te ki. 

A CO OP Rally részt ve vôi igen nagy el is -
me rés sel tá voz tak a Kö rös tej Cso port bö -
ször mé nyi gyá rá ból, mi vel le he tô sé gük volt
a gyár tá si fo lya ma to kat meg te kin te ni.
Más részt olyan lá to ga tás nak le het tek akt ív
sze rep lôi, ahol min den ben az ôsz in te ség
volt a jel lem zô, és eb ben a lég kör ben gaz -
dag ta pasz ta lat cse re bon ta koz ha tott ki.  

A PÖTTYÖS TÚ RÓ RU DI: 
A GYER ME KEK KED VEN CE, 

A FEL NÔT TEK ÖRÖ ME

LÁ TO GA TÁS A 
FRI ES LAND CAM PI NA 

MÁ TÉ SZAL KAI GYÁ RÁ BAN

A Pöttyös Tú ró Ru di tör té ne te az öt ve nes
éve kig nyú lik vissza. A ma gyar Tej ipa ri
Tröszt nek 12 évi ál do za tos mun ká já ba ke -
rült an nak ki fej lesz té se. Ez a ter mék ma
már sok or szág ban is mert té vált és nép -
sze rû lett. A ma gya rok „Ru di”-imá da ta vi -

tat ha tat lan. Az or szág 10 le gel ter jed tebb
már kái kö zött az élen a Pöttyös Tú ró Ru -
di áll. A ha zai si ke re ken fel buz dul va kí sé -
rel te meg a Fri es land Cam pi na a kül föl di
ex port elô ké szí té se ként a hat mil lió eu rós
ka pa ci tás nö ve lô be ru há zást, és sor ke rült
egy új üzem csar nok meg épí té sé re és kor -
sze rû cso ma go ló gé pek be szer zé se. Nö vel -
ték az el tart ha tó sá gi idôt is. Ez utób bi azért
is lé nye ges mo men tum, mert Má té szal ká -
ról kí ván ják el lát ni egész Eu ró pát. 

A Rally részt ve vô it Sza ut ner Pé ter, a
Fri ses land Cam pi na Hun ga ria Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja kö szön töt te, majd el mond ta,
hogy cé gük a hol land Ro yal Fri es land Cam -
pi na ma gyar or szá gi le ány vál la la ta, amely -
nek kü lön le ges sé ge, hogy a vi lág leg na -
gyobb szö vet ke ze ti rend szer ben mû kö dô
vál la la ta: gyö ke rei egé szen 1871-ig nyúl -
nak vissza. Az anya cég éven te 11 mil li árd
ki lo gramm te jet vá sá rol és dol goz fel, és a
ter mé ke i vel a vi lág több mint 100 or szá gá -
ban van je len. A ha zai cég kö zel 50 tej ter -
me lô gaz da ság gal áll hosszú tá vú szer zô -
dés ben, és a be szál lí tott alap anya got
azon nal fel dol goz zák. A Pöttyös ter mé kek
na pi fris sen gyár tott tú ró ból ké szül nek,
mint egy 300 dol go zó köz re mû kö dé sé vel.
Az üzem bôl kö zel 200 mil lió da rab Tú ró
Ru di ke rül ki, nagy rész ben ha zai fo gyasz -
tás ra.

ÚJ TER MÉ KEK ÉS KÉR DÉS 
AZ EX PORT RÓL

Az idei év ben si ke res volt az új ter mé kek
be ve ze té se, a Fitt Pöttyös ter mék csa lád -
dal. A si ker tit ka, hogy ná lunk a mar ci pá -

nos Tú ró Ru di a Sza mos mar ci pán ból, a
szil va lek vá ros a Szat má ri szil va lek vár ból
ké szül jön, mi vel ezek ka te gó ri á juk ban ki -
emel ke dô mi nô sé get kép vi sel nek. La punk
kér dé sé re a ve zér igaz ga tó el mond ta: a
ma gya rok ré szé rôl a ter mék si ke re meg-
gyô zô, ugyan ak kor az ex port fo ko zá sa ér -
de ké ben még sok a ten ni va ló. Do ta már -
ka né ven Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban
van nak szép ex port-ered mé nye ik. A vál la -
lat a vi seg rá di or szá gok után ar ra tö rek -
szik, hogy a Be ne lux ál la mok pi a ca it cé loz -
za meg, mi vel ezen or szá gok ban az anya -
cég jó üz le ti po zí ci ók kal bír. Vé ge ze tül
ar ról is kap tunk tá jé koz ta tást, hogy az ér -
té ke sí tés net tó ár be vé te le a 2016-os év -
ben 30 mil li árd fo rint volt, amely ben a Tú -
ró Ru di ex port ja is sze re pelt. A tá jé koz ta tó
és a fel szó la lá sok után a ven dé gek üzem -
lá to ga tá son vet tek részt. 

A két tej ipa ri cég si ke res be mu tat ko zá sa
után a Rally részt ve vôi a Me csek Fü szert -
nél, a Mi re lit Mir sa Zrt.-nél, a Szat má ri
Ma lom Kft.-nél, a Nagy kun Hús Kft.-nél, a
HELL ENERGY Ma gyar or szág Kft.-nél, az
Unió Co op üz le té ben és a Co-op Star Zrt.
szu per mar ket ben tet tek lá to ga tást. 

Meg íté lé sünk sze rint a 2017. évi CO OP
Rally szak mai prog ram ként el ér te cél ját,
mert rá irá nyí tot ta a fi gyel met a ki vá ló mi -
nô sé gû ha zai élel mi sze rek re, fel hív ta a fi -
gyel met az or szág élel mi szer-ipa rá nak mai
ér té ke i re, a ha zai gyár tás meg tar tá sá nak
és erô sí té sé nek fon tos sá gá ra, va la mint a
tra dí ci ók ra épü lô, kor sze rû és ver seny ké -
pes élel mi szer-elô ál lí tás ra.  

A CO-OP Hun gary Zrt. köz le mé nye sze -
rint az idei Rally si ke re sen és bal eset men -
te sen zá rult. A ver seny zôk kö zül az Ital
Ma gyar or szág Kft. nyer te a Rallyt, az FM
kü lön dí ját pe dig a Szat má ri Ma lom Kft.
csa pa tá nak ítél ték oda. Összes sé gé ben di -
csé ret il le ti a CO OP Rallyt szer ve zô SKY
Cso port mun ka tár sa it, akik nagy szer ve zô -
kész ség gel, sza kér te lem mel ve zet ték a
két na pos ren dez vényt. 

2 dr. LEND VAY BÉ LA

Szautner Péter vezérigazgató 
köszöntötte a vendégeket és 
ismertette az üzem tevékenységét

A gyártás egy pillanata, 
a becsomagolt Túró Rudival

Az üzemet meglátogató vendégek
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t tö rés ként le het ér té kel ni, hogy ezen a must rán a kis üze -
mek, kéz mû ves sajt ké szí tôk mel lett meg je len tek nagy -
üze mi sajt gyár tók is – a Tol na tej Zrt., a So le-Mi zo Zrt.

– ipa ri elô ál lí tá sú ter mé ke ik kel.
A sajt ver seny rend ben le zaj lott. Meg je gyez zük: volt olyan sajt -

ké szí tô, aki nem ér tett egyet a zsû ri ér té ke lé sé vel, az al kal ma -
zott bí rá la ti mód szer rel. 

Dr. Koncz Kál mán né zsû ri el nök sze rint jól ér zé kel he tô, hogy a
saj tok mi nô sé ge év rôl-év re fej lô dik. Az idén el ôször min den
egyes ter mék rôl kü lön ér té ke lô la pot töl tött ki a zsû ri, ame lyen
a bí rá la ti se géd let sze rint rész pont szá mok az össz pont szám,
va la mint szö ve ges ér té ke lés is sze re pelt. Az ér té ke lô la po kat az
ered mény hir de tés után min den ké szí tô kéz hez kap ta, szem é-
lye sen vagy e-ma il ben, il let ve pos tán. 

A zsû ri el nö ke úgy véli a bí rá la ti rend szer ki áll ja az össze ha -
son lí tás pró bá ját nem zet kö zi viszonylatban is. Ja va sol ja, hogy
von zób bá kel le ne ten ni a bí rá ló sze rep kört, ké pez ni kel le ne
ilyen szak em be re ket, hogy ezál tal nö ve ked jen a zsû ri zés be be -
von ha tó sze mé lyek szá ma.

Idén 91 ter mék min tát ad tak le a zsû ri nek. A bí rá ló bi zott ság
17 arany-, 11 ezüst-, 10 bron zér met és 3 kü lön dí jat osz tott ki.

2 BE MI

V. Magyar Sajtmustra ARANY ÉR MES TER MÉ KEK:
Tol bán Kéz mû ves Na túr Élel mi sze rek – Ur bán Ti bor:
Sajt ké szít mé nyek/Áfo nyás krém sajt 96 pont
Kal la Ro land: Lágy saj tok/Pál pusz tai 97 pont
Brá yer né Be de Krisz ti na: Öm lesz tett saj tok/Ha bart krém sajt 97 pont
Tol bán Kéz mû ves Na túr Élel mi sze rek – Ur bán Ti bor:
Zárt tész tá jú, he ví tett, gyúrt sajt/Pa re nyi ca 97 pont
Fi csor Ár pád: Ér lelt fél ke mény saj tok/Pa raszt sajt Rak lett 97 pont
Szé kely Kéz mû ves Saj tok – Tóth Lí via:
Sajt ké szít mény/Tej ka ra mel la 98 pont
Far sang Sán dor né: Friss saj tok/Bor sos-fok hagy más friss sajt 98 pont
Far sang Sán dor né: Sa vó saj tok/Snid lin ges or da go lyó 98 pont
So le-Mi zo Zrt.:
Zárt tész tá jú, he ví tett, gyúrt sajt/Mi zo Bács kai gyúrt sajt 98 pont
Csur gó dom bi Sajt kony ha:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Csur gó dom bi pi káns 98 pont
Csíz Sajt mû hely: Ér lelt fél ke mény saj tok/
Ba racs kai fél ke mény 6 hó na pos ér lelt sajt 98 pont
Gyer gyó te ke rô pa ta ki Kéz mû ves Saj tok – Bál int At ti la:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Fél ke mény te hén sajt 99 pont
Mol nár né Hen csei Lil la:
Zárt tész tá jú, he ví tett, gyúrt sajt/Ci bul ka Sajt ba tyu 100 pont
Csíz Sajt mû hely: Ér lelt fél ke mény saj tok/
Gö rög szé na ma gos fél ke mény 4 hó na pos ér lelt sajt 100 pont
Ná da si Sajt ma nu fak tú ra – Vil lány – Ná da si Zsolt:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Fél ke mény ér lelt kecs ke sajt 100 pont
Kézd iszent lé le ki Sterc zer kéz mû ves saj tok – Sterc zer Sán dor:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Per kô ér lelt fél ke mény sajt 100 pont
Kézd iszent lé le ki Sterc zer kéz mû ves saj tok – Sterc zer Sán dor:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Al pe si jel le gû fél ke mény sajt 100 pont

EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK
Gaz du ram Sajt bolt ja – Hor váth Gyön gyi és Hor váth Lász ló:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Fél ke mény te hén sajt 91 pont
Ca pel la Kecs ke sajt – Papp Ger gely:
Friss saj tok/Ca pel la Kecs ke sajt 91 pont
Bük ki sajt – Sán dor Ta más: 
Ér lelt fél ke mény saj tok/Hegy vi dé ki sajt 91 pont
Etyek tej – Bics kei Mg. Zrt.:
Ér lelt fél kemény saj tok /Etye ki Trap pis ta  93 pont
Etyek tej – Bics kei Mg. Zrt.: 
Ér lelt fél ke mény saj tok/He ge dûs Sajt   93 pont
Sü meg tej – Tóth And rás: Ér lelt ke mény, ext ra ke mény/Ra nol der 93 pont
Szûcs Krisz ti na – Fel föl di- Szûcs Ri chárd:
Zárt tész tá jú, he ví tett, gyúrt sajt/Moz za rel la 93 pont
Már kus Ág nes: Tú ró fé lék/Krém sajt 94 pont
Kó nyi Csen gettyûs:
Tej és tej szín ké szít mény/Gö rög tí pu sú ré te ges jog hurt 94 pont
Fel gyôi Kecs ke sajt:
Zárt tész tá jú, hev. gyúrt sajt/Kecs ke moz za rel la 95 pont

BRON ZÉR MES TER MÉ KEK
Ig mán di Sajt mû hely: Lány saj tok/Ig mán di Ca mem bert 85 pont
Kecs ke vi lág – Herc zog Ani ta: Sa vó saj tok/Ep res or dak rém 85 pont
Matyas Be kecs – Be kecs Má tyás Csa lá di Gaz da ság:
Ér lelt ke mény és ext ra ke mény saj tok/Szent Im rei Ched dar 85 pont
Me lis Jó zsef: Tú ró fé lék/Kô rö zött tú ró 86 pont
Ná da si Sajt ma nu fak tú ra – Vil lány – Ná da si Zsolt:
Friss saj tok/Na túr friss kecs ke sajt 86 pont
Ap is-Farm – Kiss Zi ta:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Kék pe nésszel ér lelt kecs ke sajt 86 pont
Ma gya ral má si Ag rár Zrt:
Ér lelt ke mény és ext ra ke mény saj tok/Pá ter – kéz mû ves sajt 87 pont
So le-Mi zo Zrt.:
Ér lelt fél ke mény saj tok/Mi zo 6 hé tig ér lelt trap pis ta 87 pont
Esz ter Fü re di: Zárt tész tá jú, he ví tett, gyúrt sajt/„Tu li nyi ca” 87 pont
Ké ke si An tal Má ria: Ér lelt fél ke mény saj tok/Mo gyo ró si fa sze nes   88 pont
Csur gó dom bi Sajt kony ha: Friss saj tok/Csur gó dom bi lágy sajt     89 pont

KÜ LÖN DÍ JAS TER MÉ KEK
Híd vé gi Fe renc: Pin cé ben ér lelt he gyi sajt
Ró zsa ma ma: Sa vó ka ra mell
Gál Ádám: Gö mö lye

A Csíz Sajtmûhely kínálata

Aranyos aranyérmesek 
(Tolbán Kézmûves 
Natúr Élelmiszerek)

A mustrán is  népszerû volt a „tejkamion”

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
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Sajt-ital párosítási workshopok 
az V. Magyar Sajtmustrán

KKA SE – Sajt ké szí tôk Egye sü le te (www.sat jut.eu) cé lul
tûz te ki, hogy az idén im már ötö dik al ka lom mal meg -
ren de zett Ma gyar Sajt must ra fesz ti vál lal (www.sajt -

must ra.hu) a ma gyar sajt kul tú ra for má ló dá sát se gít se, ezért a
ren dez vény prog ram jai kö zött idén el ôször meg ren de zés re ke -
rül tek az ún. pá ro sí tá si works ho pok, ahol sajt-bor, sajt-sör és
sajt-gyü mölcs tár sí tá si kós to ló kon ve het tek rész a ven dé gek.
A szak mai mo de rá to rok ál tal ve ze tett kur zu so kon a sajt ké szí tôk
be mu tat ták mun kás sá gu kat és sajt ja i kat, majd a bo rá szok, ill.
a sör fô zô, va la mint a gyü mölcs lek vá ro kat ké szí tô mes te rek
aján lot ták a ma guk kal ho zott ter mé ke i ket. Mi köz ben a ter me -
lôk me sél tek a ter mé ke ik rôl, a ven dé gek kel kö zös kós to lás
folyt, amely alatt gaszt ro nó mus szak em be rek se gí tet tek fel is -
mer ni az össze tar to zót vagy az ép pen ke vés bé össze il lôt.
Az asz ta lo kon el he lye zett sajt-aro ma ko rong az ízér ze tek sza vak -
ba ön té sé hez volt a részt ve vôk se gít sé gé re. Az itt áta dott tu dás,
a meg szer zett is me re tek nem csak a fo gyasz tók íz lé sét for mál -
ják, ha nem köz ve tet ten vissza hat nak a ter me lôk re is, akik az -
tán az igé nyek nek meg fe le lô saj tot igye kez nek ké szí te ni. 

A két kö zön ség na pon a cikk szer zôi össze sen hat works ho pot
szer vez tek és bo nyo lí tot tak le, ezek me ne tét az aláb bi ak ban is -
mer tet jük. 

1. „Ba la to ni ba rát ság”: Jás di pin cé szet – ba la to ni saj tok
Wolf And rás exe cu ti ve chef mo de rá lá sá val

Saj tok: Ivá cson Kéz mû ves Saj tok, fél ke mény te hén sajt; Bog -
nár Edi na – Ódor De zsô Juh sajt mû he lye, juh ke mény sajt; Óbu -
da vá ri kecs ke sajt, kecs kek rém sajt; Vá szo lyi Sajt ma nu fak tú ra,
Ba la to ni cse me ge; Kal la Kft. (Sü megp rá ga), kék pe né szes sajt

Bo rok: Cso pa ki 2016; Char don nay 2016; 3 dû lôs olasz riz ling
2016; Ra nol der fe hér; Ra nol der vö rös

A kur zus üze ne te: „Egy fa lat sajt, egy korty bor. Jók együtt;

mond ják: test vé rek. De va jon ki nek me lyik sajt me lyik bor ral?

Az em ber ér zi, hogy ez íz lik, de meg nem tud ná mon da ni, mi -

ért. Nem iga zán tud be szél ni ró la, nincs meg fo gal maz ha tó

gon do la ta. Jó len ne töb bet vagy job ban tud ni er rôl! Lás sunk

hoz zá! Nem túl ko moly kod va, ha nem „já té ko san”.

2. „Etye ki pá ros”: Deb rec ze ni-Fe renc zi bo rá szat – kö zép-
ma gyar or szá gi saj tok Dr. Csiz ma dia And rás gaszt ro fi lo zó -
fus mo de rá lá sá val

Saj tok: pa raszt sajt, rac let te; Új la ki Ma jor Sajt mû hely, trap pis -
ta; Nap su gár kecs ke por ta, snid lin ges, bor sos krém sajt; Na gy-
ig mán di Sajt mû hely, ca mem bert; Etyek tej, He ge dûs sajt;
Vál-völ gyi Kecs ke farm kék pe né szes kecs ke sajt

Bo rok: Pi not No ir; Char don nay 2016; Ex An te; Szek szár di
cu vee; Sa u vig non blanc

A kur zus üze ne te: „A sajt kul tú ra – a bor kul tú rá hoz ha son la to san
– a gaszt ro nó mi ai kul tú ra szer ves ré sze. A sajt és a bor, e két cso -
dá la tos em be ri pro duk tum kö zött sok a ro kon vo nás, hi szen min -
két faj tá ból a leg job ba kat gon do san ke zel ge tik, ápol ják, ér le lik, míg
vé gül el érik tel jes nagy sze rû sé gü ket. A tö ké le te sen ér lelt sajt és a
hoz zá jól meg vá lasz tott bor akár sze rel mi vi szony ba is ké pes ke ve -
red ni egy más sal, s így szok tunk be szél ni a sajt és a bor kap cso la -
tá ról, mint ide á lis há zas ság ról. Ahol há zas ság van, ott ágy is akad.
A bor szá má ra az egyik ide á lis ágy ép pen a sajt ma ga. No ha a bor
és a sajt ál ta lá ban is jól ér zik ma gu kat egy más sal, azért nem min-
d egy, hogy me lyik sajt faj ta me lyik bor ral. E té ren nin cse nek ab szo -
lút (eset leg kô be vé sett) sza bá lyok, de van nak fôbb ten den ci ák.
A pá ro sí tá sok fôbb el vei és irá nyai is mer tek, több nyi re hosszas ta -
pasz ta la to kon ala pul nak. Ke res sük meg ked venc sajt ja ink mél tó
pár ját, avagy for dít va: a ked venc bo runk hoz az ide á li sajt párt!”

3. „Bé ké si cim bo rák”: a Szent And rás Sör fôz de sö rei –
bé ké si saj tok Vá sár he lyi Ist ván sörb log ger mo de rá lá sá val

Saj tok: Ta nya si fa la tok kecs ke farm, med ve hagy más krém -
sajt; Pi pi tér Sajt mû hely, Har mat lágy sajt; Kiss Há zi Sajt, bi valy
bor sos; Ma dzag fal vi Sajt mû hely, trap pis ta; Ma gya ral má si Ag rár
Zrt., Pá ter sajtBalatoni barátság workshop

Etyeki pár workshop

Egy or szág la kos sá gá nak sajt kul tú rá ját a 
ké szí tett és for ga lom ban lé vô sajt fé le sé gek sok-
szí nû sé gén kí vül a gaszt ro nó mi á ban be töl tött
sze re pük is tük rö zi. A sajt kul tú ra erô sí té se,
a sajt fo gyasz tás is me re te i nek ma gas, mes te ri
fok ra eme lé se nem megy egyik nap ról a 
má sik ra. Még so kat kell mun kál kod nunk azon,
hogy a ma gyar em be rek egy re fo gé ko nyab bak
le gye nek pél dá ul a sajt és ital tár sí tá si 
pré mi um gaszt ro nó mi ai éle tér zés re.

Â

A
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Sö rök: Szent And rás sör fôz de, Og re; Ho ri zont sör fôz de,
Sa i son Wit bi er; Szent And rás sör fôz de, Vá ri nô vé rek; Hop top,
Mid night Exp ress; Mo nyo, Bel gi an Trip

A kur zus üze ne te: „A saj tok és a sö rök pá ro sí tá sá nak kér dé se

csak a kö zel múlt ban kap ta meg az ôt meg il le tô fi gyel met, jó val le -

ma rad va a bo rok és saj tok egy üt tes íz él mé nyé nek él ve zé sé tôl.

A kéz mû ves sö rök és a kéz mû ves saj tok ha zai tér nye ré se kel tet te

fel azt az igényt, hogy együtt is kí nál juk ôket. Hogy ho gyan is kezd -

jük ne ki en nek a fel adat nak? A pá ro sí tás ra két fé le le he tô ség nyí lik:

az egyez te tés vagy a szem be ál lí tás, aho gyan ál ta lá ban te szik.

Az elôb bi eset ben az étel nek és a sör nek ha son lók a tu laj don sá gai,

s köl csö nö sen erô sí tik egy mást, míg az utób bi eset ben el len tét áll

fenn, s a két vég let egy mást gyen gít ve egyen súlyt te remt. De so ha -

sem az a cél, hogy lán dzsát tör jük az egyik vagy a má sik pá ro sí tás

mel lett. Hi szen gon dol junk csak be le: a leg jobb pá ro sí tás nem csak

a sajt tól vagy a sör tôl függ, ha nem a he lyi ség tôl, a tár sas ág tól és a

ven dég ke dély áll apo tá tól is. Kós tol junk te hát sza ba don, hall gas suk

meg a sza kér tôk ta ná csa it, de bíz zuk ma gun kat az ér zé ke ink re!”

4. „To ka ji há zas ság”: Dr. Kiss Ist ván pin cé szet – ma gyar
sajt kü lön le ges sé gek Ko vács né Be rár Ol ga bo rá sza ti
szak em ber, ta nár mo de rá lá sá val

Saj tok: Csur gó dom bi sajt kony ha, chres cen za; Etyek tej, Etye -
ki ro u ge; Bük ki sajt, ka kukk fü ves sajt; Ôrsé gi ínyes mes ter,
Chev rett; Csíz Sajt mû hely, fél ke mény te hén sajt

Bo rok: Szá raz fur mint, Szá raz sár ga mus ko tály, Fél édes sár -
ga mus ko tály, To ka ji aszú 5 put to nyos, To ka ji szú 6 put to nyos

A kur zus üze ne te: „A sajt a bor tej test vé re. A bor és a sajt évez -

re dek óta le gen dás pá rost al kot nak. Mind a bo rok nak, mind a

saj tok nak rend kí vül gaz dag és sok ré tû az il lat-, íz- és aro ma vi lá -

ga, együtt egye dü lál ló an szép har mó ni át tud nak lét re hoz ni, ha

meg fe le lô en van nak pá ro sít va. A mai gaszt rot ren dek elô tér be

he lye zik az egyes he lyi ter mé kek új ra fel fe de zé sét, a hely ben ké -

szí tett kéz mû ves ter mék fel ka ro lá sát. A bo rok és a saj tok pá ro sí -

tá sa kor is aján lott ugyan szem elôtt tar ta ni a re gi o na li tást, de a

to ka ji bo rok kal egye di mi vol tuk mi att ki vé telt te he tünk, és ha zánk

egész te rü le té rôl ke res he tünk hoz zá juk saj to kat. A to ka ji bo rok és

a hoz zá juk il lô saj tok össze kap cso lá sá val olyan új ku li ná ris él -

mény szü let het, amely ben ha zánk gaszt ro nó mi ai kul tú rá ját gaz -

da gít ja össze kap cso lód nak az ér zék szer vi, ér zel mi, kul tu rá lis és

ku li ná ris össze te vôk, és együtt még ki emel ke dôbb ér té ket kép vi -

sel nek. Já té kos íz uta zá sunk so rán a kós tolt saj tok és bo rok

egyen ran gú ba rá tok és ba rá ta ink lesz nek, ha nyi tot tak va gyunk

egy új ku li ná ris él mény be fo ga dá sá ra.”

5. „Pa lóc ko ma ság”: Fû tô ház sör fôz de vi lág hí rû sö rei –
pa lóc saj tok Ha va Ist ván sör mes ter mo de rá lá sá val

Saj tok: Ro zi sajt mû hely (Er dô kürt), Kür ti fecs ke; Masz lik Csa-
lá di Gaz da ság (Szen te), ér lelt fél ke mény; és Mon ta sio; Bre vi co
(Gö döl lô), pál pusz tai; Gaz du ram Sajt bolt ja (Hol ló kô) kék pe né szes

Sö rök: V43 SZI LI; M61 NO HAB; 327-139; M63 BULL DOG;
M40 Pú pos

A kur zus üze ne te: „A sör fan tasz ti kus pá ro sí tás a sajt hoz, mi -

vel a ben ne lé vô szén sav a sajt zsí ros sá gán át ha tol va le he tô vé

te szi, hogy ta lál koz ni tud ja nak a sör ben lé vô aro mák a sajt ban

lé vôk kel. Ha son ló an a bo rok hoz az azo nos ré gi ó ból szár ma zó

sö rök és saj tok il le nek a leg job ban egy más hoz, de a leg fon to -

sabb ter mé sze te sen a mi nô ség. A ma nap ság a ha zai pi a con

meg je le nô kéz mû ves sö rök vál to za tos íz vi lá ga le he tô vé te szi,

hogy az ön ma guk ban is ér ték-él ményt nyúj tó kéz mû ves sajt kü -

lön le ges sé gek hez kí nál juk ôket, és ezál tal új szint re emel jük a

gaszt ro nó mi ai él ményt, amit egy üt tes fo gyasz tá suk kor át él he -

tünk. A sajt-sör pá ro sí tás ban el játsz ha tunk az zal, hogy az aro -

mák ki e gé szít sék egy mást, vagy ép pen kont raszt jai le gye nek

egy más nak. Kö te le zô pá ro sí tá si sza bá lyok nin cse nek; mi nél

töb bet ta pasz ta lunk, an nál mes te ribb szint re jut ha tunk.”

6. „Éden ker ti ta lál ko zás”: Ku tyo ri kony ha gyü mölcs ké szít -
mé nyei – ma gyar saj tok Csó sza Do mi ni ka mo de rá lá sá val 

Saj tok: Fü re di Esz ter: krém sajt, moz za rel la; Pi pi tér Sajt mû -
hely brie, ca mem bert; Bre vi co pál pusz tai; Ör sé gi ínyes mes ter
kecs ke chev rett; Etye ki Sajt mû hely, trap pis ta; Csur gó dom bi
Sajt mû hely, or da 

Gyü mölcs ké szít mé nyek: olasz ket chup, fû sze res szil va lek vár,
Gun del lek vár, áfo nya lek vár, cit rom lek vár, le ven du lás eper nek -
tár, cso kis kör te lek vár, fü ge lek vár, cit rom lek vár, gyöm bé res
na rancs lek várTokaji házasság workshop

Palóc komaság workshop
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A kur zus üze ne te: „Azt gon dol nánk, hogy a saj tok csak bo -

rok kal, eset leg sö rök kel együtt fo gyaszt va ad nak kü lön le ges íz -

él ményt, pe dig ha tud nánk, hogy mi lyen fi no mak a saj tok gyü -

mölcs le vek kel és lek vá rok kal!… Csak tud nunk kell azt, hogy

me lyik sajt hoz mi lyen gyü möl csöt fo gyasszunk.”

A works ho po kon részt ve vô ven dé gek elé ge dett sé gét kér dô í ves
fel mé rés sel mér tük fel. A 78 ki töl tô a kur zu sok szak ma isá gát
és mo de rá lá sát jó ra, ill. na gyon jó ra ér té kel te. A több ség vé le -
mé nye sze rint az eh hez ha son ló prog ra mok igen fon tos sze re -
pet ját sza nak a ma gyar tej ter mé kek nép sze rû sí té sé ben. „Gyak -

rab ban kel le ne ilye ne ket ren dez ni, hogy a kü lön le ges íz le lés él -

mé nye több em ber hez el jus son” – ír ta egyi kük. „Így di rekt kap -

cso lat ba ke rül a ter me lô a ve vô vel, az az hi te le sebb a rek lám”

– ol vas hat tuk egy má sik ven dé günk meg lá tá sát. So kan meg -

em lí tet ték a he lyi ter mé kek kulcs sze re pét a gaszt ro nó mi á ban,

va la mint ki emel ték azt, hogy a pá ro sí tá si works ho po kon meg -

szer zett tu dás „se gít a jö vô ben el iga zod ni a saj tok vi lá gá ban”,

„tu dom, mit fo gok ke res ni a vá sár lás kor” – ta lál hat tuk a vé le -
mé nyek kö zött. Ar ra a kér dés re, hogy mit vál toz tat ná nak a ren -
dez vé nyen a jö vô ben, né há nyan tech ni kai jel le gû ki fo gás sal él -
tek: pl. jobb ki han go sí tás, több evô esz köz és szal vé ta szük sé -
ges; má sok még rész le te seb ben és hossz ab ban hall gat nák leg -
kö ze lebb a sajt ké szí tô ket. Ez utób bi ész re vé tel jól mu tat ja azt,
hogy a bo rá szok és a sör mes te rek már a saj to sok elôtt jár nak,
na gyobb a ta pasz ta la tuk ab ban, hogy ho gyan ad ják el ter mé -
ke i ket hi te le sen. A sajt ké szí tôk nek is tre ní roz ni kel le ne ma gu -
kat ezen a té ren; meg kell ta nul ni uk, hogy ho gyan mu tas sák be
ma gu kat és sajt ja i kat még meggyô zôb ben. Több kér dô ív ben is
sze re pelt az a meg jegy zés, hogy túl zsú folt volt a na pi prog ram,
és hogy több kü lön al ka lom mal kel le ne ren dez ni eze ket a kur -
zu so kat, akár „or szá gos szin ten” is. Ezért ar ra buz dí tunk min -
den ked ves kol lé gát, hogy a sa ját kör nye ze té ben a he lyi bo rok,
sö rök, gyü möl csök, ill. egyéb élel mi sze rek (a ven dé gek öt le tei
alap ján: kol bá szok, pá lin kák) se gít sé gé vel nép sze rû sít se a ma -
gyar tej ter mé ke ket ha son ló étel-ital pá ro sí tá si mes ter kur zu sok -
kal. Eb ben a KKA SE – Sajt ké szí tôk Egye sü le te az ed di gi ta pasz -
ta la tok alap ján szí ve sen nyújt szak mai ta ná csot és se gít sé get.
Min den works hop ról vi de o fel vé tel ké szült, amit az ér dek lô dôk -
nek ren del ke zés re bo csáj tunk. 

Kö szön jük az ital, gyü mölcs ké szít mény, sajt, va la mint a
sza kér tôi tu dá sá ta dás fel aján lá so kat!

2 KE RE KES NÉ dr. MA YER ÁG NES fô is ko lai do cens
2 KO VÁCS GYÖN GYI ta nár se géd

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

Édenkerti találkozás workshop



22 2017. november

A KÁD TEJ ÉR LE LÉ SE

A kád tej ér le lé sé nek a cél ja, hogy a sajt tej -
ben lé vô hasz nos tej sav bak té ri u mok a kí -
vánt mér ték ben el sza po rod ja nak, és az
eset le ge sen je len le vô ká ros mik ro or ga niz -
mu sok hát tér be szo rul ja nak. A hô ke zelt
kád te jet tej sav bak té ri um-szín te nyé szet tel
(-ek kel) be olt juk. Amit ter mé sze te sen
meg te he tünk a nyers tej bôl ké szü lô saj tok
ese té ben is. Ezt leg egy sze rûb ben úgy vé -
gez het jük, hogy a meg fe le lô hô mér sék let -
re be ál lí tott tej hez hoz zá ad juk a kí vánt
mennyi sé gû és faj tá jú tej sav bak té ri um-
szín te nyé sze te ket, és meg vár juk, hogy a
sav fok emel ke dés el ér je 7,2-8 SH° ér té -
ket. Majd ezt kö ve tô en ad juk hoz zá a te jol -
tó en zi met. 

A kád te jet a gyár tan dó sajt tí pu sá nak
meg fe le lô tej sav bak té ri um- vagy egyéb, a
gyár tan dó sajt jel le gé nek meg fe le lô szín te -
nyé sze tek kel (kul tú ra) kell be ol ta ni. Ma
már sok fé le tej sav bak té ri um-szín te nyé szet
van for ga lom ban. Mi vel ezek fel hasz ná lá sa
alap ve tô en meg ha tá roz za az elô ál lí tott saj -
tok jel le gét és mi nô sé gét, cél sze rû sa ját kí -
sér le te ket foly tat ni a meg fe le lô tör zsek ki -
vá lasz tá sa ér de ké ben. Mû kö dé sü ket sok fé -
le té nye zô be fo lyá sol hat ja, mint pél dá ul a
tej ter me lô ál la tok fa ja, faj tá ja, tôgy-egész -
ség ügyi ál la po ta, ko ra, lak tá ci ós ál la po ta
és ta kar má nyo zá sa, a tej össze té te le: zsír-
és fe hér je-tar tal ma stb. To váb bá a tej ben
lé vô mik ro e le mek mennyi sé ge és ará nya, a
tej ide gen gát ló a nya gok tar tal ma, vagy is a
tej nek az egyes tej sav-bak té ri u mok sza po -
ro dá sát elô se gí tô össze té te le. Te hát is mer -
nünk kell, hogy a fel hasz ná lás ra ke rü lô
kád tej az adott tej sav bak té ri um-szín te nyé -
szet sza po ro dá sát tá mo gat ja-e, vagy sem.
Ezt csak sa ját kí sér le tek ered mé nyei alap -
ján cél sze rû el dön te ni. Meg fon to lan dó a
kér dés sel fog lal koz ni, mert gyak ran olyan
íz vi lá gú saj to kat si ke rül elô ál lí ta nunk, ame -
lye ket a pi ac messze me nô en ér té kel. 

A tej sav bak té ri um-szín te nyé sze tek rôl,
azok össze té te lé rôl és ha tás me cha niz mu -
sa ik ról, fel hasz ná lá si te rü le te ik rôl, al kal -
ma zá si hô mér sék le ti igé nye ik rôl stb. a for -
gal ma zó cég pon tos in for má ci ó val szol gál.
A tej sav-bak té ri u mo kat leg egy sze rûb ben
az alak juk sze rint cso por to sít hat juk. Is me -
rünk gömb (Coc cus) és pál ci ka ala kú a kat
(Ba cil lus). A tej fel dol go zás so rán al kal ma -
zott szín te nyé sze tek rôl – a té ma sok ol da -
lú sá ga mi att – rész le te sen majd egy kü lön
köz le mény ben kí vá nunk fog lal koz ni. 

A SAJTGYÁRTÁS III. rész
Az ol tós al vasz tást ál ta lá ban a lágy, fél -

ke mény és ke mény saj tok gyár tá sá ban al -
kal maz zuk. Az ol tós al vasz tás so rán, a
kád mun ka meg kez dé se kor – mint lát tuk –
meg kell vár nunk, hogy a tej be ol tá sá ra
fel hasz nált tej sav-bak té ri u mok el sza po rod -
ja nak, el kezd jék a tej cu kor bon tá sát, il let -
ve a tej sav ter me lé sét. Ilyen kor a tej fe hér -
jék meg duz zad nak, ami vel majd az ol tós
al va dás tö ké le tes meg tör tén tét elô se gít -
jük. A meg fe le lô sav fok-ér ték el éré se után
a szük sé ges mennyi sé gû ol tó en zi met hoz -
zá ad juk a tej hez. En nek mennyi sé ge alap -
ve tô en meg ha tá roz za az al va dá si idôt, a
kád mun ka so rán az al va dék zsu go ro dó ké -
pes sé gét (pl. víz le adá sát és se bes sé gét),
az ér le lés so rán a saj tok víz tar tal mát stb.
Ezért a kö vet ke zôk ben az aláb bi kép let fel -
hasz ná lá sá val kí ván juk se gí te ni a szük sé -
ges ol tó en zim menny isé gé nek a meg áll a-
pí tá sát.

A fel hasz ná lan dó ol tó mennyi sé ge:

KM x 1400 
T x J x Oe

KM: a kád tej mennyi sé ge (li ter)
T: be ol tá si hô mér sék let (°C)
J: al va dá si idô (perc)

Oe: ol tó e rôs ség

Az ol tó e rôs sé gen azt a szá mot ért jük,
amely meg ad ja, hogy 1 kg ol tó 40 perc
alatt hány li ter 35 °C-os te jet al vaszt meg.
Mi vel az ol tó e rôs ség nek meg ha tá ro zó sze -
re pe van a sajt gyár tás so rán, ezért az ol tó -
e rôs ség mé ré sé re, ha le he tô sé günk van,
cél sze rû egy la bo ra tó ri u mot fel kér ni. De a
fel ada tot az aláb bi gyors mód szer rel is el -
vé gez het jük. 100 mg ol tó port 100 ml
desz til lált víz ben fe lol dunk. Majd 100 ml
te jet (7 SH°) 35 °C-ra me le gí tünk, és 5 ml
ol tó ol da tot adunk hoz zá. Stop pe ró rá val
mér jük az al va dá si idôt. Az ol tó mennyi sé -
get úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az al va dá -
si idô leg alább 15 per cig tart son. A kád te -
jek be ol tá si hô mér sék le tét té len 1-2 °C-
kal ma ga sabb ra ál lít juk, mint nyá ron. Az
al va dá si idô fél ke mény és ke mény saj tok -
nál 30-35 perc, a lágy saj tok ese té ben
60-120 perc. 

Az ol tó en zim mû kö dé sét több fé le té nye -
zô is be fo lyá sol hat ja. Ezek kö zül a leg fon -
to sabb a tej hô mér sék le te. Op ti má lis hô -
mér sék le ti ér té ke 41 °C. Ha tá sa 30 °C-ig
kis mér ték ben, 30 °C alatt, il let ve az op ti -
má lis hô mér sék let fel ett je len tô sen csök -

ken. A má so dik fon tos té nye zô a tej pH-ér -
té ke. Op ti má lis ér té ke 6,2 pH. Be fo lyá sol -
ja a tej he ví té sé nek mód ja is. Hô ke ze lés
után a ki csa pó dott kal ci um-io no kat pó tol -
ni kell. Ugya nez vo nat ko zik az úgy ne ve zett
„mész-sze gény” te jek fel dol go zá sa kor is.
Az ala csony ka ze in-tar tal mu, va la mint a vi -
ze zett te jek csak las san al vad nak. A fel so -
rolt té nye zôk ha tá sát az ol tó menny isé gé -
nek nö ve lé sé vel gyak ran kom pen zál hat juk.

Sa vas al vasz tás so rán a tej sav-bak té ri u -
mok ál tal ter melt tej sav ha tá sá ra kö vet ke -
zik be a tej al va dá sa. A tej sav-bak té ri u mok
sza po ro dá sa és a tej sav ter me lé se kez det -
ben las sú fo lya mat, majd az úgyne ve zett
lo ga rit mi kus fáz is ban a leg na gyobb. Ké -
sôbb a ter melt tej sav ha tá sá ra a tej pH-ér -
té ke fo ko za to san csök ken, az izo e lekt ro -
mos pont el éré se kor a fe hér jék tér há lós
szer ke ze tet al kot nak, és a tej meg al szik
(gél ál la pot). A tej sav-bak té ri u mok to váb bi
mun ká ja a kép zô dött tej sav ha tá sá ra le las -
sul, majd meg is szû nik. Min den olyan té -
nye zô, amely a mik ro bák sza po ro dá sát, il -
let ve a sa va nyo dást gá tol ja, egy ben a sa -
vas al vasz tást is gyak ran meg gá tol ja (pl.
ala csony ka ze in-tar ta lom, víz zel ha mi sí tott
tej, tej ide gen gát ló a nyag tar ta lom stb.).

AZ AL VA DÉK KI DOL GO ZÁ SA

A sa va nyí tott al va dék ki dol go zá sá nak a
cél ja az al va dék víz tar tal má nak csök ken té -
se, a „kis zá rí tás”, vagy is a saj tok víz tar tal -
má nak a jel le gük nek meg fe le lô ér ték re
tör té nô be ál lí tá sa, to váb bá a sajt jel le gé -
nek meg fe le lô mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok
irá nyí tá sa. 

Az al va dék ki dol go zá sa há rom 
mû ve let bôl áll:
1.elô saj to lás;
2. utó me le gí tés; 
3. utó saj to lás (ese ten ként az al va dék

mo sá sa).
Egyes sajt fé le sé gek gyár tá sá nál ez
utób bi két mû ve let el is ma rad hat. 

Elô saj to lás 
Az elô saj to lás a kel lô en meg szi lár dult al va -
dék fel vá gá sá ból, ap rí tá sá ból, ke ver ge té -
sé bôl, szük ség sze rin ti pi hen te té sé bôl áll.
Az ol tós és sa vas al va dás kor a ka ze in-mi -
cel lák elekt ro mos töl té se meg szû nik, ezért
a kö zöt tük fel lé pô erôk ha tá sá ra a hid rát-
bur ka ik ré vén la za kap cso lat ba lép nek egy -
más sal, vagy is be kö vet ke zik a szi ne ré zis.
Szi ne ré zi sen azt a fo lya ma tot ér tjük, ami -
kor a tej fe hér je-mi cel lák (ka ze in+hid rát
bur ka) a tej sav-bak té ri u mok ál tal ter melt
tej sav, il let ve az ol tó en zim egy üt tes ha tá -
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sá ra, elekt ro mos töl té sü ket el veszt ve, a
sa ját sú lyuk ré vén szo ro san kap cso lód nak
egy más hoz, köz ben a vi zü ket (sa vót) el ve -
szít ve meg szi lár dul nak. (A tej meg al szik, il -
let ve az al va dék meg szi lár dul.) A fel vá gás
lágy saj tok ese té ben kéz zel, hár fa vagy
sajt kard se gít sé gé vel, il let ve a sajt kész tô
edény ze tek be be é pí tett be ren de zé sek kel
tör tén het. 

A fel vá gást ak kor kezd jük meg, ami kor az
al va dék kel lô en meg szi lár dult. A fel vá gás
után a sa vó könnyeb ben tud el tá voz ni, mint
ha nem vág nánk fel. Mi nél ap róbb szem -
csék re vág juk fel az al va dé kot, an nál gyor-
s ab ban és job ban tá vo zik el a sa vó. Ezért a
nagy víz tar tal mú saj to kat (pl. a lágy ál lo má -
nyú a kat) fél dió, a ki sebb víz tar tal mú fél ke -
mény és ke mény ál lo má nyú saj to kat bor só,
il let ve bú za szem nagy sá gú ra ap rít juk. A fel -
vá gás so rán ügyel ni kell ar ra, hogy
– az al va dé kot egy for ma nagy sá gú ra vág -

juk;
– el ôször kí mé le te sen, majd egy re erô -

seb ben ap rít suk.
Ezt a mû ve le tet gé pi erô vel is vé gez het -

jük a sajt kád ba vagy tank ba be sze relt füg -
gô le ges és vízs zin tes vá gó szer ke ze tek kel,
úgy ne ve zett hár fák kal. Az elô saj to lás elô -
re ha lad tá val, az al va dék rö gök szá má nak
nö ve ke dé sé vel a tá vo zó sa vó mennyi sé ge
egy re na gyobb lesz, ezért a kád mun ka
meg könnyí té se ér de ké ben en nek egy ré -
szét el kell tá vo lí ta ni (1/4, il let ve 1/5
részt). Amennyi ben nem szi lár dul ná nak
kel lô kép pen az al va dék szem csék, az anya -
got 3-5 per cig üle pít jük (pi hen tet jük). 

Az elô saj to lás idô tar ta ma a gyár tan dó
sajt tí pus tól füg gô en 20-120 perc. Az
egyes lágy sajt-fé le sé gek ké szí té se kor az
al va dék ki dol go zá sa az elô saj to lás sal már
be is fe je zô dik (pél dá ul: pál pusz tai, ca -
mem bert stb.). Ezt kö ve ti az al va dék for -
má zá sa.

UTÓ ME LE GÍ TÉS

Fel ada ta az al va dék rö gök to váb bi szi lár dí -
tá sa és szá rí tá sa. Mi nél ala cso nyabb víz -
tar tal mú saj to kat kí vá nunk gyár ta ni, an nál
ma ga sabb hô mér sék le tet al kal ma zunk. Az
utó me le gí tés a je len le vô mik ro bák ra is ha -
tást gya ko rol. 41-42 °C fel ett az egyes tej -
sav bak té ri u mok te vé keny sé ge le is las sul,
sôt né me lyek sza po ro dá sa meg szû nik, il -
let ve egy ré szük el is pusz tul. Ilyen kor elô -
tér be ke rül az ún. ter mo fil cso por tok te vé -
keny sé ge (pl. a Str. ther mo fi lusz vagy a Lb.
ca sei tör zsek). Gyak ran a ma ga sabb hô -
mér sék le tet al kal maz zák azok a sajt gyár -
tók is, akik ko moly gyár tá si hi gi é nés hi á -
nyos ság gal néz nek szem be, ezért a je len -

le vô szennye zô mik ro bák inak ti vi zá lá sá ra
al kal maz zák (pl. nyers tej bôl ké szült saj tok
ese té ben stb.). Saj nos en nek ered mé nye -
ként a gyár tott saj tok íze és ál lo má nya
gyak ran ko moly ki fo gás alá esik. 

Az al kal ma zott utó me le gí té si hô mér sék -
let a gyár tan dó sajt tí pu sá tól függ. Ál ta lá -
ban a tú ró-saj tok ese té ben 36-38 °C, fél -
ke mény saj tok nál 38-41 °C, ke mény saj -
tok gyár tá sa so rán 45-65 °C. Az ext ra ke -
mény saj tok gyár tá sa kor enn él ma ga sabb
is le het. A na gyobb zsír tar tal mú saj tok
ese té ben ál ta lá ban a ma ga sabb hô mér -
sék le ti ér té ke ket al kal maz zuk. Az utó me le -
gí tést az al va dék ál lan dó ke ve ré se mel lett
kell vég re haj ta ni, olyan ütem ben, hogy a
sa vó hô mér sék le te 5 per cen ként ál ta lá ban
1-2 °C-kal emel ked jék. 

UTÓ SAJ TO LÁS

Cél ja az al va dék rö gök kí vánt mér té kû kis zá -
rí tá sa, szi lár dí tá sa és a kád mun ka so rán a
gyár tan dó sajt fé le ség re jel lem zô sav fok-
emel ke dés el éré se. Ez utób bit a ter me lô dô
tej sa vó vagy az ún. pró ba-pa lac kok ban el -
he lye zett kád tej sav fo ká nak emel ke dé sé vel
mér het jük. Az idô tar tam ál ta lá ban a fél ke -
mény saj tok ese té ben 1,5-2 óra, ke mény
saj tok nál 3-5 óra. Az al va dék szi lár du lá sá -
nak mér té két ér zék szer vi pró bá val, az al va -
dék kéz zel tör té nô meg fo gá sá val vizs gál juk.
A ki dol go zás mód ját azon ban cél sze rû a he -
lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lô en, mint pél -
dá ul a gyár tan dó sajt tí pu sá nak, a ter melt
ál lat faj tól szár ma zó te jek össze té te lé nek, a
pi a ci igé nyek nek, a ké sôb bi íze sí té sek nek
vagy az ér le lé si mó dok nak stb. fi gye lem be
vé te lé vel ki ala kí ta ni.

AZ AL VA DÉK MO SÁ SA

Az al va dé kot mos suk az ún. mo sott saj tok
gyár tá sa kor (pl. Eda mi vagy Tea saj tok
stb.), vagy az eny he, il let ve kép lé keny sajt -
tész ta elô ál lí tá sa kor, a gyor sabb érés el -
éré se ér de ké ben is. De al kal maz hat juk ab -
ban az eset ben is, ha az üst mun ka so rán
túl sa va nyo dás je lent ke zik. A mo sás so rán
a tej cu kor egy ré szét is ki mos suk az al va -
dék ból, ami ter mé sze te sen nem csak a
kád mun kát, ha nem egy ben a gyár tott saj -
tok ér le lé sé nek a mód ját is be fo lyá sol ja.
A mo sást az utó me le gí tés sel egy idô ben
vé gez zük. A mennyi sé ge az al va dék és a
sa vó menny isé gé nek 10-30%-a, és a hô -
mér sék le te meg egye zik az utó me le gí tés
hô mér sék le té vel.

A túl sa va nyo dott al va dé kot rend sze rint
az utó saj to lás ele jén mos suk. Ál ta lá ban
0,2 SH° túl sa va nyo dás 3% víz hoz zá adá sá -

val el len sú lyoz ha tó. Amennyi ben ezt nem
ten nénk, me rev, tö ré keny, re pe de zett, szá -
raz ál lo má nyú tész tát és íz hi bás saj to kat
kap nánk. Az emen tá li tí pu sú saj tok ese té -
ben – az ál lo mány ja ví tá sa cél já ból – köz -
vet le nül a for má zás meg kez dé se elôtt, az
úgy ne ve zett „hosszabb” tész ta el éré se ér -
de ké ben ad juk hoz zá a vi zet.  

Az al va dék mo sá sa kor min dig óva to san
kell el jár ni, a ko ráb bi gyár tá sok ta pasz ta la -
tait messze me nô en fi gye lem be vé ve. El en -
ged he tet len, hogy a mo sás hoz csí ra men -
tes vi zet hasz nál junk (pasz tô rö zet tet vagy
fel for ral tat). A túl zott mo sás a saj tok ke se -
rû ízé nek ki a la ku lá sát, il let ve ese ten ként
erôs fe hér je-bom lá sos íz meg je le né sét
ered mé nye zi.

AZ AL VA DÉK KÜ LÖN LE GES 
KE ZE LÉ SÉ NEK 

FON TO SABB MÓ DO ZA TAI

Az egyes sajt fé le sé gek gyár tá sa so rán a ki -
dol go zott al va dé kot úgy ne ve zett kü lön le -
ges ke ze lés nek vet het jük alá. En nek cél ja
az egyes sajt fé le sé gek sa já tos jel le gé nek a
ki a la kí tá sa. Fon to sabb el já rá sok: a gyú rás,
a csed dá ro zás, a da rá lás és a már tá sos
hô ke ze lés.

1. Gyú rás
Ezt a mód szert a kü lön bö zô íze sí té sû saj -
tok (pl. kö mé nyes) gyár tá sa so rán al kal -
maz zuk. A sa vó le e resz té se után a kád ban
ma radt al va dé kot kéz zel vagy gé pi úton át -
gyúr juk. Ezt a mû ve le tet két szer-há rom szor
meg is mé tel jük, amíg a kel lô for má zá si szi -
lárd sá got el nem ér jük. Leg vé gül a szük sé -
ges mennyi sé gû íze sí tô anya got hoz zá ke -
ver jük (pl. kony ha só, kö mény mag stb.).

2. Csed dá ro zás
E mû ve let so rán az al va dé kot 5-5,2 pH ér -
ték el éré sé ig sa va nyít ják úgy, hogy a ki dol -
go zott al va dé kot ké zi vagy gé pi úton 10-15
cm nagy sá gú táb lák ra fel sze le te lik, össze -
tö mö rí tik, és ezt a tö mö rí tett al va dé kot to -
vább sa va nyít ják. A be kö vet ke zô vál to zás
ab ban nyil vá nul meg, hogy a „gu mi sze rû -
en” ki a la kult nyers al va dék bár so nyos ta -
pin tá sú vá, kép lé kennyé vá lik.

3. Már tá sos hô ke ze lés
En nek fel ada ta: a sajt anyag ban lé vô mik -
ro bák 70-90%-ának el pusz tí tá sa hô ke ze -
lés sel, az ér le lés so rán a te vé keny sé gük
erôs csök ken té se, vagy is az ér le lé si, il let ve
a kész ter mé kek mi nô ség meg ôr zé si ide jé -
nek a nö ve lé se, va la mint a tö mör tész ta
(pl. kas ka vál sajt) ki a la kí tá sa. A fel sze le telt
sajt tész tát 70-80 °C-os, 8-10%-os kony -Â
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ha só tar tal mú víz be már to gat juk, for gat -
juk, gyúr juk, és ami kor az al va dék
72-74 °C-ra fel me leg szik, ak kor me göm -
lik. Ez után for máz zuk. 

4. Csur ga tás
A tú ró és a go mo lya gyár tá sa so rán al kal -
maz zuk. A sa vót az al va dék tól csur ga tás sal
vá laszt juk el, úgy ne ve zett sajt ru há ban;
vagy egyéb szö vet bôl, il let ve mû anyag ból
ké szült anyag ban, vagy az er re a cél ra
gyár tott tú ró-csur ga tó ko csik ban vagy tú ró-
do bok ban. 

AZ AL VA DÉK FOR MÁ ZÁ SA, 
A SAJ TOK PRÉ SE LÉ SE

Az al va dék ki dol go zá sá nak kö vet ke zô fáz i-
sa az al va dék for má zá sa. Fel ada ta a sajt
jel leg ze tes mé re té nek és alak já nak a biz -
to sí tá sa. Mód ja at tól függ, hogy rög- vagy
er je dé si lyu ka zott sá gú, il let ve zárt tész tá jú
(lyuk nél kü li) saj to kat kí vá nunk-e gyár ta ni,
il let ve a gyár tá si fo lya mat sajt kád ban vagy
zárt tank ban tör té nik. Rög lyu kas saj tok for -
má zá sa so rán az al va dék rö gök le ve gô vel
érint kez nek, fe lü le tük le hûl, ez zel egy idô -
ben a ta pa dó ké pes sé gük csök ken, ezál tal
a sajt tész tá ban rög hé za gok ma rad nak. (Az
al va dé kot „meg fá zat juk”). A gyár tás so rán
a sa vót el tá vo lít juk az al va dék tól, majd az
al va dé kot le ve gô vel érint kez tet ve le hût jük
és for máz zuk. En nek ered mé nye ként az al -
va dék rö gök kö zött sza bály ta lan hé za gok
ala kul nak ki. Ez a mû ve let ké zi, il let ve gé -
pi úton is vé gez he tô.

Er je dé si lyu kas, il let ve zárt tész tá jú saj -
tok for má zá sa kor az al va dék rö gök hé zag -
men tes, a le he tô leg tö ké le te sebb össze-
p ré se lé sé re kell tö re ked ni. A mû ve let elô-
p ré se lés bôl és a for má ba tör té nô be ra kás -
ból áll. E mû ve let vég re haj tá sa so rán az al -
va dé kot a sajt gyár tás hoz hasz nált edény -
zet kö ze pé re tol ják, majd ele gyen ge tik,
ügyel ve ar ra, hogy ez a mû ve let sa vó alatt
tör tén jen. Ezt kö ve tô en prés la pok alatt
az al va dé kot egyen le te sen pré sel ni kell.
A pré se lés be fe je zé sé vel a sa vót le en ged -
jük, ügyel ve ar ra, hogy a sa vó le he tô leg ne
vi gyen ma gá val al va dék szem csé ket. Ezt
kö ve tô en az al va dék töm böt osz tó léc se -
gít sé gé vel meg fe le lô mé re tû koc kák ra vagy
egyéb ala kok ra oszt juk, és kés sel fel da ra -
bol va a for mák ba rak juk. A ko rong és
szög le tes ala kú, er je dé si lyu kas, fél ke -
mény saj tok al va dé kát sa vó alatt ál ta lá ban
30-60 per cig elôp ré sel jük. A zárt, il let ve a
nagy mé re tû sajt ké szí tô be ren de zé sek al -
va dé ká nak elôp ré se lé sé hez és for ga tá sá -
hoz kü lön er re a cél ra ki fej lesz tett be ren -
de zé sek áll nak ren del ke zés re.  

A for má zás so rán ügyel ni kell ar ra is,
hogy az al va dék rö gök ne hûl je nek le, me -
le gen ke rül je nek a for má ba, en nek ered -
mé nye ként hé zag men te sen ta pad ja nak
össze. Ezt a gya kor lat ban a me leg sa vó ban
tör té nô mun ka vég zés sel ér het jük el. He -
lyes, ha az al va dé kot már elô me le gí tett
sajt for má ba tesszük. A nagy ko rong ala kú
saj to kat, pél dá ul az emen tá li jel le gû saj to -
kat ún. le e resz té ses el já rás sal for máz zák,
és sa vó alatt pré se lik. Na gyon fon tos fel -
adat a jó gyár tá si hi gi é nés kö rül mé nyek
meg fe le lô biz to sí tá sa. 

Ma már az al va dék elôp ré se lé sé hez és
for má zá sá hoz kü lön bö zô er re a cél ra ki fej -
lesz tett gé pi be ren de zé sek is ren del ke zés -
re áll nak (pl. Te bel tí pu sú be ren de zé sek).

A SAJ TOK PRÉ SE LÉ SE

Az al va dék for má zá sát a pré se lés kö ve ti.
Cél ja az al va dék rö gök tö mö rí té se, a rö gök
kö zött ma radt sa vó egy ré szé nek el tá vo lí -
tá sa, a kül sô fe lü let si ma sá gá nak biz to sí -
tá sa, a sajt vég le ges alak já nak és kér gé -
nek ki a la kí tá sa. Né hány lágy sajt fé le ség nél
csu pán önp ré se lést al kal maz nak, vagy is az
al va dék rö gök sa ját sú lyuk nál fog va egy -
mást pré se lik. A fél ke mény és ke mény saj -
tok ese té ben meg ha tá ro zott prés nyo más
al kal ma zá sa szük sé ges. Na gyon fon tos té -
nye zô a pré se lô he lyi ség hô mér sék le té nek
biz to sí tá sa a még akt ív tej sav-bak té ri u mok
mun ká já nak elô se gí té se ér de ké ben. A lágy
saj to kat 16-18, a fél ke mény saj to kat
20-22, a ke mény saj to kat 23-26 °C-on
pré se lik. A ter he lé ses pré se lést el sô sor ban
a fél ke mény, il let ve a ke mény saj tok nál al -
kal maz zák. El ôször ala cso nyabb, majd fo -
ko za to san nö vek vô nyo mást kell al kal maz -
ni. A zárt tész tá jú és er je dés lyu kas saj to -
kat elôp ré se lés sel gyárt ják. Mint lát tuk, az
elôp ré se lés so rán az al va dék rö gök nagy
ré sze össze ta pad, de a rö gök kö zöt ti kis
hé za gok ban sza bad sa vó ma rad. Na gyon
fon tos, hogy ügyel jünk ar ra: a prés be he -
lye zés so rán a sajt ne tör jön meg, mert az
ilyen fe lü le tek már nem fog nak össze ta -
pad ni. 

Kez det ben, a kis nyo má sér ték al kal ma -
zá sa so rán a rö gök kö zöt ti sa vó egy ré sze
las san el tá vo zik, de ez zel egy ben meg aka -
dá lyoz zuk, hogy a sajt fe lü le tén lé vô rö gök
tel jes összep ré se lé sé vel a ké reg zá ród jon,
és meg aka dá lyoz za a to váb bi sa vó el tá vo -
zá sát. A ké sôb bi ek so rán a prés nyo más
eme lé sé vel a kér get már zár juk úgy, hogy
a fe lü le ti ré szek tö ké le te sen össze ta pad -
ja nak, és a bel sô ré szek hez vi szo nyít va ki -
szá rad ja nak. Ko ráb ban a ké reg ki a la kí tá -
sa, il let ve a sa vó el tá vo zá sa ér de ké ben

for gat ták a saj to kat, és szá raz vagy eny -
hén nyir kos sajt ken dô vel be bo rít ják ôket.
El ôször 8-10 per cen ként, majd órán ként
kel lett for gat ni a saj to kat. A csur ga tá si idô
a fél ke mény saj tok ese té ben 5-20 óra.
Lágy saj tok gyár tá sa kor a csur ga tást ál ta -
lá ban csur ga tó ke re tek ben vég zik. A for -
ga tás idô kez det ben 8-10 perc, majd 60
perc.  A kor sze rû per fo rált acél le mez-for -
mák al kal ma zá sá val be iga zo ló dott, hogy a
fél ke mény saj tok ese té ben for ga tás ra nin -
csen szük ség.

A tú ró csur ga tá sá ra több mód szer is is -
me re tes. Leggyak rab ban sajt ken dô vel
vagy mû anyag szi ta szö vet tel ki bé lelt csur -
ga tó ko csik ban tá vo lít ják el a sa vót. Csur -
ga tás köz ben a ko csi tar ta mát a ken dô
fel eme lé sé vel meg moz gat ják, en nek idô -
tar ta ma 2-6 óra.

Nagy mé re tû saj tok hoz már prog ram-
ve zér lé ses, pne u ma ti kus úton mû kö dô
so ro zat-pré sek és for ga tó be ren de zé sek
áll nak a ren del ke zés re. Ugya nez vo nat ko -
zik a nagy vo lu me nû lágy saj tok gyár tá sa -
kor is (pl. Ca mem bert tí pu sú saj tok). A ke -
mény saj tok ese té ben a csur ga tá si idô
16-20 óra.

A SAJ TOK SÓ ZÁ SA

A saj tok só zá sá nak cél ja a mik ro ba-te vé -
keny ség csök ken té se, a sajt kér gé nek és
ál lo má nyá nak meg szi lár dí tá sa, a sa vó to -
váb bi ré szé nek el tá vo lí tá sa, a ter mék meg -
fe le lô sós ízé nek ki a la kí tá sa. A só zás nak
há rom for má ját is mer jük: az al va dék só -
zást, a szá raz só zást és a só lé ben tör té nô
só zást. Egyes sajt tí pu sok ese té ben két só -
zá si mód kom bi ná ci ó ja is al kal maz ha tó.
A só lé ben tör té nô só zás ese té ben a mik ro -
ba-te vé keny ség gát lá sa el sô sor ban a ké -
reg köz vet len kö ze lé ben tör té nik. Ezért itt
nem ala kul ki a kí vánt lyu ka zott ság. A sajt
bel se jé ben vi szont a saj tok le hû lé se mi att
csök ken a mik ro ba-te vé keny ség. Ez na -
gyon fon tos té nye zô, mert kü lön ben a saj -
tok túl sa va nyod ná nak. A saj tok íz vi lá gá nak
ki ala kí tá sá ra is je len tôs ha tás sal van a saj -
tok só tar tal ma. Kis só tar ta lom mel lett az
aro mát adó anya gok je len lé te el len ére is
üres ízû nek érez het jük a saj to kat. Egyes
sajt fé le sé gek nél azon ban ki fe je zet ten do -
mi nál a sós íz (pl. fe hér sajt, kas ka vál stb.). 

Az al va dék só zá sá nak is több fé le for má -
ját is mer jük. Ezek rész le te zé sé re most
nem té rünk ki. Al kal ma zá su kat a he lyi vi -
szo nyok nagy mér ték ben be fo lyá sol hat ják. 

A só lé ben tör té nô só zás a leg ál ta lá no -
sab ban el ter jedt só zá si mód. A só lé ben a
sajt ból el tá vo zó sa vó he lyé be lép ve a só
„be dif fun dál”. A dif fú zió a sajt mé re té tôl,
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szer ke ze té tôl, össze té te lé tôl, a só lé kon -
cent rá ci ó já tól és hô mér sék le té tôl, va la -
mint a só zás idô tar ta má tól függ. Só zás kor
a saj tok ve szí te nek a sú lyuk ból. 

A só lé ben tör té nô só zás kor több 
té nye zôt is fi gye lem be kell ven ni: 
tö mény sé ge: 18-24%
sav fo ka: 10-20 SH°
pH-ér té ke: 5-5,2
hô mér sék le te: 12-16 °C

A só lé sav fo kát só sav val vagy tej sav val ál -
lít juk be. Kén sav val so ha sem. Lágy saj tok
es té ben a tö mény ség 16-18%. A só lé hô -
fo kát – a sajt fé le ség tôl és az év szak tól füg -
gô en – ese ten ként csök ken te ni kell. Ezt el -
sô sor ban a na gyobb sajt gyár tó üze mek ben
a só lé tar tá lyá ba sze relt hû tô csö vek kel
vagy le me zes hô cse ré lô vel vé gez zük. A só -
lé bi zo nyos idô után el hasz ná ló dik. Azt a
co li form mik ro bák és élesz tô pe né szek
meg je le né se ese tén 80-90 °C hô mér sék -
le ten hô ke zel ni kell, ezál tal be ál lít va a tö -
mény sé gét és pH ér té két is mét a kí vánt
ér té kek re. Több na pos só zás ese tén a saj -
to kat for gat ni is szük sé ges. A saj tok só zá -
sá nak tech no ló gi á ját a kis üze mek ben op -
ti má lis eset ben az üzem ve ze tô je dol goz za
ki, a he lyi ta pasz ta la tok fi gye lem bevé te le
alap ján.

A SAJ TOK ÉR LE LÉ SE, ÉS 
CSO MA GO LÁ SA, TÁ RO LÁ SA

Mint is me re tes, a ke mény és fél ke mény,
va la mint a lágy saj tok nagy ré sze a só zás
be fe je zé se után ízet len, ne he zen emészt -
he tô, ezért ér lel ni kell. En nek há rom sza -
ka szát kü lön böz tet jük meg: elô ér le lés, fô é -
rés, utó é rés. Eze ket a fá zi so kat (ezek idô -
tar ta mát, a hô mér sék le tet, a ke ze lé sek
for má ját stb.) el sô sor ban a sajt jel le ge és
a meg lé vô he lyi vi szo nyok ha tá roz zák meg.
Az elô ér le lés so rán a tej sav-bak té ri u mok
te vé keny sé ge áll elô tér ben.

A saj tok ér le lé sén azo kat a bo nyo lult fi -
zi kai, bi o ké mi ai és bi o ló gi ai fo lya ma to kat
ért jük, ame lyek so rán a saj tok jel leg ze tes
tu laj don sá gai ki a la kul nak. Ezek nek az
anya gok nak a vizs gá la ta, a kü lön bö zô tí pu -
sú saj tok mennyi sé gi, össze té te li és egy -
más hoz va ló ará nyá nak meg ha tá ro zá sa
még ma is a kü lön bö zô ku ta tá sok hom lok -
te ré ben áll. Az ol tó en zim, va la mint a tej -
sav-bak té ri u mok ál tal ter melt en zi mek ha -
tá sá ra a tej cu kor le bon tá sá val tej sav, kü -
lön bö zô il ló zsír sa vak, al de hi dek, szén di o xid
és egyéb bo nyo lult össze té te lû ízû és aro -
má jú anya gok ter me lôd nek. A tej al ko tó ré -
sze i nek (zsír sa vak, fe hér jék, szén hid rá tok

stb.) nagy ré sze le bom lik, és kü lön bö zô,
könnyen emészt he tô táp anya gok ká ala kul -
nak át. Ezek mennyi sé ge, ké mi ai össze té -
te le szin te na pon ta vál to zik, mert az egyes
je len le vô anya gok egy más ba is áta la kul -
nak. A tej ere de ti en zim je i nek csak a nyers
tej bôl ké szült saj tok ese té ben van je len tô -
sé ge. A hô ke zelt te jek fel dol go zá sa ese tén
eze ket a fo lya ma to kat az ol tó en zim, va la -
mint a hô ke ze lést túl élô, hoz zá a dott tej -
sav-bak té ri u mok, il let ve egyéb mik ro or ga -
niz mu sok ré szé rôl ter melt en zi mek irá nyít -
ják. A saj té rés bi o ké mi á já val, az érés so -
rán tör té nô ke ze lés sel, va la mint az ér le lés
fel té te le i nek biz to sí tá sá val rész le te sen
most nem fog lal ko zunk. A saj tok lyu ka zott -
sá gá nak ki a la ku lá sát a Tej gaz da sá gi
Szem le IV. év fo lya má nak 5. szá ma rész le -
te sen tár gyal ja. 

A friss saj tok egy ré szét nem ér lel jük,
mert azo kat a gyár tást kö ve tô en egy-két
nap alatt el fo gyaszt ják. Az érés alat ti vál to -
zá so kat a jen le vô en zi mek irá nyít ják. 

Az éré si fo lya ma tok he lyes irá nyú le fo -
lyá sá hoz gon dos kod nunk kell az éré si fel -
té te lek meg fe le lô biz to sí tá sá ról, pél dá ul az
ér le lô he lyi ség meg fe le lô hô mér sék le té rôl,
re la tív pá ra tar tal má ról és lég cse ré jé rôl.
Sajt fé le sé gek tôl füg gô en az ér le lô he lyi ség
hô mér sék le tét 5-26 °C-ra kell be ál lí ta ni.
Egyes sajt fé le sé gek meg kí ván ják, hogy az
ér le lés alatt is vál toz tas suk a hô mér sék le -
tet. A be vo nat nél kü li saj tok ér le lés kor
meg ha tá ro zó je len tô sé gû a re la tív pá ra tar -
ta lom. Ala csony re la tív pá ra tar ta lom ese -
tén a saj tok meg re pe dez nek. A ké reg-fló -
rá val érô saj tok ese té ben en nek je len tô sé -
ge vi szont ki vé te les. 

Az ér le lés alatt a saj to kat ke zel ni, fo rgat -
ni kell. A ke mény saj tok ke ze lé se az elô ér -
le lés alatt sós vi zes le mo sás ból, szá raz ra
tör lés bôl és for ga tás ból áll. A fô ér le lés
alatt az eset leg meg je le nô pe nész fol to kat
ka pa rás sal rend sze re sen el kell tá vo lí ta ni.
Az érés alat ti ke ze lé sek szá ma nagy mér -
ték ben csök kent he tô az ér le lô he lyi ség re -
la tív pá ra tar tal má nak 70-75%-ra tör té nô
be ál lí tá sá val. Ilyen he lyi sé gek ben a saj tok
fe lü le te ki zsí ro so dik, és ez a zsír ré teg, va -
la mint a re la tív pá ra tar ta lom he lyes meg -
vá lasz tá sa gá tol ja a pe nész kép zô dést. Az
utó é rés so rán csak az eset le ge sen meg je -
le nô pe nész fol tok el tá vo lí tá sa a fel adat.

A ké regf ló ra nél kül érô saj to kat is sós
víz zel mos suk, és szá raz ra tö röl jük. A he -
lye sen ke zelt saj tok fe lü le te szá raz, eset leg
„lisz tes” be vo na tú. A ke mény és fél ke -
mény saj tok ke ze lé sé re ma már kor sze rû
gé pi be ren de zé sek is ren del ke zés re áll nak. 

A ke ze lé si költ sé gek csök ken té se ér de -
ké be fej lesz tet ték ki a kü lön bö zô be vo na tú

ér le lé si mó do kat. Ré geb ben a pa ra fi nos és
vi a szos ér le lé si mó do kat al kal maz ták. Ma
már a kü lön bö zô fó li ás ér le lé si mó dok ter -
jed tek el, pl. zsu gor-, il let ve vé dô gá zas fó -
li ás cso ma go lás. Ezek rész le tes tár gya lá -
sá ra nem té rünk ki. 

A rúzsfló rá val ér lelt saj tok ke ze lé se az
ér le lés kez de tén 1%-os tö mény sé gû sós
víz ben ol dott B. li nens szín te nyé szet tel tör -
té nik, amellyel két na pon ta ke zel jük és for -
gat juk. A fe hér pe nésszel ér lelt saj to kat a
pe nész meg je le né sé tôl füg gô en csak for -
gat juk, igény sze rint. A kék és zöld pe -
nésszel érô ket az ér le lés kez de tén meg fe -
le lô esz kö zök kel át szur kál juk (pi kí roz zuk),
hogy a pe né szek sza po ro dá sa szá má ra a
meg fe le lô mennyi sé gû le ve gôt biz to sít suk.
Ez után he ten ként le ka par juk a fe lü le ten
kép zô dött nyál ka ré te get, és for gat juk a
saj to kat. A pe nész ki fej lô dé se után (3-4
hét) a saj tok ér té ke sí té sé ig azo kat alu mí -
ni um fó li á ban ér lel jük. Kor sze rû ér le lé si
mód juk a mû anyag töm lô ben va ló ér le lés.

A saj tok cso ma go lá sá val ket tôs fel ada tot
kell meg ol da ni. Egy részt vé de ni kell a ter -
mé ket kül sô be ha tá sok tól, más részt az
áru cikk nek „tet sze tôs nek” is kell len nie a
meg fe le lô rek lá mo zás (mar ke ting) ér de ké -
ben. A cso ma go lás mi nô ség meg ôr zé si fel -
ada ta, hogy véd je a ter mé ke ket a szennye -
zô dé sek tôl, az ál la ti kár te vôk tôl, meg aka -
dá lyoz za a víz vesz te sé get (be szá ra dást),
gá tol ja a ká ros mik ro ba-te vé keny sé get, il -
let ve a hasz nos mik ro bák túl sza po ro dá sát.
De ne aka dá lyoz za a hasz nos mik rof ló ra
eset le ges te vé keny sé gét, vagy is az ér le lés
be fe je zé sét (pl. egyes lágy sajt-fé le sé gek
ese té ben). A cso ma go ló he lyi sé gek nek,
be ren de zé sek nek tisz tá nak és szag men -
tes nek kell len ni ük. A saj tok egy ré szét da -
ra bol va, sze le tel ve, il let ve a ke mény saj to -
kat re szelt for má ban is for gal maz zák. Ezek
elô ál lí tá sá ra, cso ma go lá sá ra meg fe le lô
gé pek és be ren de zé sek áll nak ren del ke -
zés re. 

A saj tok tá ro lá sá ról, szál lí tá sá ról azok
jel le gé nek és igé nye i nek meg fe le lô en kell
gon dos kod ni.                                                  

2 dr. ME RÉ NYI IM RE

HE LYES BÍ TÉS

A Tej gaz da sá gi Szem le IV. évf. 5. szá -
má ban, A Sajt gyár tás II. címû cikk ben
meg je len tek he lye sen: „A las sú
pasztôrö zés, il let ve ter mi zá lás al kal ma -
zá sa után ma rad meg leg in kább a tej
nyers jel le ge, ilyen est ben a tej fosz fa -
táz-en zim pró bá ja is po zi tív ma rad.”
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A CSER MA JO RI 
JUH SAJT

Ez a sajt egy fél ke mény juh sajt fé le ség. Gyár -
tá sá nak mód ját Schandl Jó zsef aka dé mi kus
kez de mé nye zé sé re Csi szár Jó zsef és Do bai
Gyu la dol goz ta ki.

A tej mi nô sé ge
A sajt ké szí té sé hez 9-10 SH°-os juh tej bôl in -
dul tak ki. A tej hô ke ze lé sé re a nagy üze mi fel -
dol go zás nál a gyors pasz tô rö zést al kal maz -
ták, az az 72-74 °C-on 20-40 má sod per cig
pasz tô röz ték a te jet. Ki sebb mennyi sé gû tej -
nél kí mé le tes pasz tô rö zés sel 63-65 °C-on
hô ke zel ték a te jet, majd 33-34 °C-ra hû töt -
ték. A kád tej zsír tar tal mát 5-6% kö zé ál lí tot -
ták be.

A tej elô ké szí té se
A te jet 0,5-1,0% vaj kul tú rá val ol tot ták be, és
0,3-0,4 SH° emel ke dé sig ér lel ték. Hogy a
juh saj tok jel leg ze tes „sá padt” szí nét meg vál -
toz tas sák, a tej hez 100 li te ren ként 5 ml sajt -
fes té ket ada gol tak (pl. ka ro tin fes ték).

A kád tej be ol tá sa és al vasz tá sa
A te jet 32 °C-on ol tot ták be, és kb. 30 per cig
al vasz tot ták.

Az al va dék ki dol go zá sa
A ke mény má jas ra me gal vadt te jet sajt kard -
dal elôbb 5-6 cm él hosszú sá gú koc kák ra
vág ták, majd sajt ka nál lal dió nyi, ké sôbb pe -
dig hár fá val bú za-fél bor só szem nagy sá gú rö -
gök re ap rí tot ták. Ez után ad dig ke ver ték az sa -
vós al va dé kot, amíg a pró ba tej sav fo ka a be -
ol tás tól szá mít va 0,2-0,3 SH°-ot emel ke dett.
Az elô saj to lás ide je kb. 40 perc. Az utó me le -
gí tést ál lan dó ke ve rés köz ben 39 °C-ig vé gez -
ték úgy, hogy a sa vós al va dék hô mér sék le te
5 per cen ként 1-2 °C-ot emel ke dett. Az utó -
me le gí tés ide je kb. 20 perc volt. Az utó saj to -
lást ad dig foly tat ták, amíg a sav fok eb ben a
gyár tá si sza kasz ban újabb 0,6-0,8 SH°-ot
emel ke dett, és a be ol tás tól szá mít va az
összes sav fok emel ke dés el ér te az 1,0-1,2
SH°-ot. A fo lya ma tos ke ve rô te vé keny sé get
szük ség sze rint 5 per ces üle pí tés sel sza kí tot -
ták meg. Az utó saj to lás ide je 30-50 perc, a
tel jes kád mun ka pe dig a be ol tás tól szá mít va
ál ta lá ban 125-150 per cig tar tott.

Már-már elfeledett sajtjaink?

For má zás, pré se lés
A for má zás hoz ún. ket tôs iker for má kat hasz -
nál tak. En nek egy-egy re ke sze 26 cm hosszú,
11 cm szé les és 18 cm ma gas sá gú volt.
A for mák fá ból ké szül tek ere de ti leg, és a fa luk
lyug ga tott volt. For má zás elôtt a sa vó nagy
ré szét el tá vo lí tot ták úgy, hogy az al va dék fe-
l ett kb. egy te nyér nyi sa vó ma rad jon. Ez után
a sa vós al va dé kot kéz zel át ke ver ték oly mó -
don, hogy az al va dék rö gök ne érint kez ze nek a
le ve gô vel, fe lü le tük ne tud jon le hûl ni. Vé gül a
sa vós al va dé kot a for mák ba mer ték. Igye kez -
tek az al va dé kot sok sa vó val mer ni, hogy ez -
zel is meg aka dá lyoz zák az al va dék le hû lé sét,
az az hogy biz to sít sák a hé zag men tes össze -
for rást. A for má zott al va dé kot azon nal pré sel -
ték, még pe dig si mán, az az sajt ken dô nél kül.
Az el sô for ga tást 10-15 perc múl va vé gez ték,
de már ek kor ken dôz ték is a saj to kat. A sajt -
ken dôk mé re te 50x50 cm-es volt. Az al kal -
ma zott prés nyo más 10 kg/sajt-kg nagy sá gú.
A ken dô zés után el ôször há rom szor fé ló rán -
ként, majd há rom szor órán ként, vé gül két szer
2 órán ként for gat tak. Ez után éj sza ka a for -
mák ban ma rad tak a saj tok, majd a ken dô bôl
ki szed ve még ad tak egy 1-2 órás si ma pré -
se lést. A pré se lé si idô 16-18 órá ig tar tott.
A pré se lés után a saj tok ko pog ta tás ra éles
han got ad tak, fe lü le tük gyen gén „vi rá gos” és
ru gal mas ta pin tá sú volt.

Só zás
A saj to kat 18-20%-os kony ha só tar tal mú, 15
°C-os nál nem me le gebb, 10-20 SH°-os só für -
dô ben 6 órán át sóz ták, és fé li dô ben meg for -
gat ták. Só zás után a saj tok szá raz desz ká ra ke -
rül tek, és kb. fél na pi szik kasz tás kö vet ke zett.

Ér le lés
18-20 °C-on, 80-85% re la tív pá ra tar tal mú
ér le lô ben 2-3 hé tig ér lel ték a saj to kat. Az ér -
le lés a na pon ta vég zett for ga tás ból és a ké -
reg só lé vel tör té nô ke ne ge té sé bôl állt. E ke -
ze lé si mû ve le te ket kez det ben na pon ta, majd
2-3 na pon ta vé gez ték. Az érés fo lya mán a
saj tok fe lü le tén rúzs-be vo nat fej lô dött ki, en -
nek el len ére még sem let tek nyál kás be vo na -
tú ak, in kább csak nyir ko sak. A saj tok fém fó -
li á ban vagy vé kony per ga men pa pír ban ke rül -
tek for ga lom ba.
100 li ter juh tej bôl át la go san 16 kg sajt ké -
szít he tô.

Mi nô sé gi kö ve tel mé nyek
Jel lem zô tu laj don sá gok: a saj tok 26-27 cm
hosszú, 11-12 cm szé les, 6-8 cm ma gas tég -
la ala kú ak, az ol dal la pok kis sé ki dom bo ro dók.
Sú lyuk 1,5-1,8 kg. A ké reg gyen gén nyir kos
fo gá sú, sár gás bar na szí nû. A sajt tész ta hal -
vány sár ga. A met szés la pon ke vés len cse-bor -
só nagy sá gú, ke rek er je dé si lyuk lát ha tó. Ál lo -
má nya vág ha tó, ru gal mas, a nyel ven jól elom -
ló. Sza ga kel le mes, kis mér ték ben a Trap pis ta
sajt ra em lé kez te tô. Íze jel leg ze te sen za ma tos,
a fi a ta labb saj tok eny he, a tel je sen éret tek pe -
dig kis sé pi kán sabb ízû ek. Jel lem zô még a kel -
le mes dió bél utó íz.

Ké mi ai össze té tel: kéz mû ves saj tok nál a szá -
raz anyag-tar ta lom leg alább 52%, a szá raz -
anyag ra vo nat koz ta tott zsír tar ta lom pe dig leg -
alább 50%. Az 1950-es évek ben a sajt gyár tó
üze mek a ter mé ke ket ál ta lá ban 57-60% szá -
raz anyag-tar ta lom mal és 46-49% szá raz anyag -
ra vo nat koz ta tott zsír tar ta lom mal ké szí tet ték.

A Cser ma jo ri juh sajt gya ko ribb hi bái
Ko rai puf fa dás (kó lis puf fa dás): oko zó ja az Es -
he ri chia co li és az Ae ro bac ter ae ro ge nes co li -
form bak té ri u mok. Rög tön az ér le lés el sô nap -
ja i ban je lent ke zik, sôt már a pré se lés vagy a
só zás ide jén is meg je len het. A saj tok meg -
emel ked nek, sú lyo sabb fer tô zé sek nél eset leg
gömb sze rû vé is vál hat nak. Ko pog ta tás ra tom -
pa, dob sze rû han got ad nak. A sajt vá gá si fe lü -
le tén sok ap ró vagy na gyobb, eset leg egy be -
sza kadt, sza bály ta lan lyuk lát ha tó. Ál lo má -
nya ál ta lá ban rá gós, gu mis és bû zös sza gú.
A nyers tej bôl ké szí tett saj tok ese té ben gyak -
rab ban for dul elô. Mi vel a co li form-csí rá kat a
pasz tô rö zés el pusz tít ja, ezért a pasz tô rö zött
tej bôl ké szí tett saj tok nál csak utó fer tô zés mi att
lép fel. A puf fa dás ab ból kö vet ke zik, hogy a
gáz ter me lô co li form-bak té ri u mok hid ro gén-
gázt is ter mel nek, amely csak kis mér ték ben
ol dó dik a sajt tész ta ví zé ben, és így gyor san sok
és sza bály ta lan lyu ka kat ké pez. A kí vánt nál
me le gebb só für dô és a me leg ér le lô he lyi ség
fo koz za a puf fa dás ki a la ku lá sá nak ve szé lyét.
A ko rai puf fa dás el len el sô sor ban a hi gi é ni ai
sza bá lyok szi go rú be tar tá sá val vé de kez he tünk.

A saj tok re pe de zett sé ge lép het fel a túl ala -
csony pá ra tar tal mú, szá raz pin cé ben. A túl
ma gas pá ra tar tal mú ér le lô hely iség ben vi szont
erôs le het a rúzs kép zô dés, és ilyen kor a saj tok
ro ma dur-sze rû en ér het nek. En nek ha tá sá ra a
sajt jel le ge is ro ma dur-sze rû re vál to zik.

2 SOMOGYI IMRE 
tejipari szakmérnök-tanár

Fel hasz nált sza ki ro da lom
Ba la to ni M.: Sajt-, tej por- és ka ze in-gyár tás. 
Mû sza ki Könyv ki adó, Bu da pest, 1960
Dr. Ba la to ni M.: Anyag- és gyár tá sis me ret III. 
Mû sza ki Könyv ki adó, Bu da pest, 1963
Csi szár J.: Tej ipa ri tech no ló gia II. 
Élel mi sze ri pa ri és Be gyûj té si Könyv- és Lap ki adó 
Vál la lat, Bu da pest, 1954
Ta kó I.: Rész le tes sajt gyár tás. 
Jegy zet, Bu da pest, 1956

Mi kor ta lál koz tunk utol já ra az egy kor szép na po kat meg ért Cser ma jo ri
juh sajt, Han sá gi juh sajt, Rá ba gyön gye vagy ép pen a Di é ta sajt íz le tes
pél dá nya i val üz le te ink sajt pult ja in? Több ki vá ló sajt fé le ség in dult út já ra
az 1930-as évek tôl kezd ve Mo son ma gya ró vár és Cser ma jor sajt-ma nu-
 fak tú rá i ból, ame lyek kö zül ke ve sen ér ték meg a mai kor sze rû, gé pe sí tett,
majd au to ma ti zált sajt gyár tás vi lá gát. A kö vet ke zô lap szá mok ban 
sze ret ném fe li déz ni né hány már-már el fe le dett sajt ké szí té si mód ját, 
kor hû en, több nyi re a kéz mû ves gyár tá si kö rül mé nyek nek meg fe le lô en.
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1951-ben a Köz gaz da ság tu do má -
nyi Egye te men, 1960-ban a Gö döl -
lôi Ag rár tu do má nyi Egye te men vég -
zett. 1951 és 1961 kö zött az Ál la -
mi El le nôr zô Köz pont, majd ál la mi
gaz da sá gok kü lön bö zô be osz tá sú
ve ze tô je, 1961-tôl a Ko má ro mi Ál -
la mi Gaz da ság igaz ga tó he lyet te se,
1971-tôl pe dig a Ko má rom Me gyei
Ál la mi Gaz da sá gok igaz ga tó ja, ez -
után az Ag ro ber ve zér igaz ga tó ja
lett. 1972-tôl a Pénz ügy mi nisz té-
ri um Me zô gaz da sá gi és Élel me zé s-
i pa ri Fô osz tá lyá nak ve ze tô je, 1980
és 1982 kö zött me zô gaz da sá gi és
élel me zé sü gyi mi nisz ter he lyet tes.
1983-tól a Tej ipa ri Vál la la tok
Tröszt je ve zér igaz ga tó ja, emel lett a
Ma gyar Me zô gaz da sá gi Ka ma ra el -
nök sé gi tag ja, a me zô gaz da sá gi és
élel mi sze ri pa ri ta go zat nak pe dig az
el nö ke, de 1980-tól a Me zô gaz da -
sá gi Mú ze um Ba rá ti Kö re Or szá gos
Ta ná csa el nök sé gé nek és a Nem -
zet kö zi Tej gaz da sá gok Szö vet sé ge
ma gyar bi zott sá gá nak is volt az el nö ke. 1965-ben az egye -
te mi do cens, 1983-ban az egye te mi ta nár tu do má nyos cí -
met kap ta meg.

A tröszt höz ke rü lé se után el sô ként a bel sô ér de kelt sé gi rend -
szert dol goz ta át, amely nek ered mé nye ként fo lya ma to san nö -
ve ked tek a fi ze té sek; aki töb bet dol go zott, az töb bet is ka pott.
Ne vé hez fûzô dik, hogy je len tô sen si ke rült bô ví te ni a tej ter mé -
kek vá lasz té kát. Eb ben az idô szak ban vált si ke res sé a krém fe -
hér sajt gyár tá sa, amely bôl je len tôs té te lek ke rül tek ame ri kai
ex port ra. A mind a mai na pig nagy nép szerûség nek ör ven dô
Tú ró Ru di meg is mer te té sé ben és nép szerûsí té sé ben is je len tôs
sze re pet vál lalt. A fo gyasz tók kö ré ben köz ked velt té vált ter mék -
bôl egy re töb bet kel lett gyár ta ni, így si ke rült el in téz ni, hogy ki -
ke rül jön a rög zí tett ár ka te gó ri á ból, és sza ba dá ras le gyen. Ez
úgy va ló sul ha tott meg, hogy él ve ze ti cikk nek mi nô sí tet ték a Tú -
ró Ru dit. A tröszt ve ze té sé nek idô sza ká ban a fel dol go zott tej
mennyi sé ge nö ve ke dett, ami nek ered mé nye ként a tej ter me lés
is fo lya ma to san nö ve ke dett.

A tröszt ve ze té se so rán ta pasz ta la tát, tu dá sát és kap cso la ti
rend sze rét a fo lya ma tos fej lô dés szol gá la tá ba ál lí tot ta. Je len -
tôs ha tást tu dott ki fej te ni an nak ér de ké ben, hogy a nagy tej -
ho za mú hols te in faj tá jú te he nek Ma gyar or szág ra ke rül je nek,
így nö ve ked jék a tej ter me lés ha té kony sá ga. A ter me lô ket az -

A Tejipari Vállalatok Trösztje utolsó
vezetôjének születésnapjára

zal ösz tö nöz te, hogy a több let ként
ter melt te jért ma ga sabb át vé te li árat
fi ze tett. 

Hosszú éve ken ke resz tül igen jó kap -
cso la tot ápolt a Me zô gaz da sá gi Mú -
ze um mal, több hasz nos ki ál lí tást tá -
mo ga tott, és gaz dag öt le te i vel is se -
gí tet te ôket. A Ma gyar Tej gaz da sá gi
Ku ta tó In té zet ben több si ke res ter -
mé ket hoz tak lét re az ô tá mo ga tá sá -
val, és a cso ma go lás-fej lesz tés ben is
(kis ki sze re lésû sajt, vaj krém, Ger va is
Da no ne ter mé kek) je len tôs lé pé se ket
tett az in té zet. 

Dr. Ven dégh Fe renc mun ka si ke re i -
nek egyik tit ka – amit sok év ti ze des
mun ka után ma ga is iga zol – az,
hogy fi a ta lok kal vet te kö rül ma gát.
Te ret ad ni az if jú ság nak – ez volt az
el ve. So sem ér tet te, mi ért tart ják
ko ra i nak, ha va la ki 30-35 éves ko -
rá ban fe le lôs poszt ra ke rül. Bíz ni
kell az if jú ság ban, kap ja nak le he tô -

sé get a bi zo nyí tás ra – üze ni a má nak.

Pá lya fu tá sa so rán ar ra a leg büsz kébb, hogy az elô zô rend szer
megszûné se után a csôd be ment vál la la tok pri va ti zá ci ó já ban a
hi te le zô OTP kép vi se le té ben kö zel száz vál la la tot si ke rült meg -
men te ni a fel szá mo lás tól, ami nek ered mé nye ként 6 700 em -
ber me ne kül he tett meg a mun ka nél kü li ség ré mé tôl.

A mi nisz ter tôl 2007-ben, 80-ik szü le tés nap já ra szak mai éle tút -
ja el is me ré sé ül ÉLET FA EM LÉK ÉREM ki tün te tést  ka pott.

Dr. Ven dég Fe renc mind a mai na pig akt ívan dol go zik az in gat -
lan pi ac te rü le tén, la ká sok el adá sá val és bér be a dá sá val fog lal -
ko zik, és egy ame ri kai-ma gyar ve gyes vál la lat fel ügye lô bi zott sá -
gá nak az el nö ke. Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a gaz da ság
fej lô dé sét: A tej ág azat mos ta ni bo nyo lult hely ze té ben nem
irigy li azok sze rep lô it; el is me rés sel szól ar ról, hogy ilyen ne héz
kö rül mé nyek kö zött ké pe sek úr rá len ni a ne héz sé ge ken.

Gra tu lá lunk dr. Ven dégh Fe renc nyug ál lo má nyú ve zér igaz ga tó
úr nak 90. szü le tés nap ján. To váb bi jó egész sé get és csa lád ja
kö ré ben meg élt szép éve ket kí vá nunk a volt és je len le gi tej ipa -
ri dol go zók összes sé ge ne vé ben:

2 dr. LEND VAY BÉ LA és HE TÉ NYI PÉ TER

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.
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Az ag rár kap cso la tok to váb bi bô ví té sé rôl tár gyalt Fa ze -
kas Sán dor ja pán kol lé gá já val, Ta ni ai Ma sza a ki val, a ja -
pán Me zô gaz da sá gi, Er dé sze ti és Ha lá sza ti Mi nisz té ri um ál -
lam-mi nisz te ré vel, aki a ke let-ázsi ai or szág de le gá ci ó já val ér -
ke zett a 78. OMÉK-ra. Ja pán az Eu ró pai Uni ón kí vü li or szá -
gok kö zött a leg fon to sabb part ne rünk, a ja pán ba irá nyu ló ag -
rár-ex por tunk ér té ke ta valy 126 mil lió eu ró, mint egy 38 mil -
li árd fo rint volt. A man ga li ca hús ja pán ban igen ke re sett.
Emel lett a ha zai méz és meggy ex port nö ve lé sé nek le he tô sé -
ge it is meg vizs gál ták.

Új sza kasz ba lép tek az ag rár kap cso la tok Ma gyar or -
szág és a Fü löp-szi ge tek kö zött. Idén ta vasszal Szij jár tó
Pé ter kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter a Fü löp-szi ge te ki lá -
to ga tá sa al kal má val Gaz da sá gi Ve gyes bi zott ság fel ál lí tá sá -
ról írt alá egyez ményt. Ezt kö ve tô en me gé lén kül tek az ag -
rár kap cso la tok, ki lenc ha zai cég kez de mé nyez te az egye di
akk re di tá ci ós el já rás me gin dí tá sát, ami fel té te le a ki vi tel -
nek. A Fü löp-szi ge te ken mint egy száz mil li ó an él nek, a la -
kos ság dön tô több ség ben ka to li kus, nem til tott a ser tés hús
és a bor fo gyasz tá sa. Az or szág be ho za tal ra szo rul ser tés -
hús ból, ba rom fi hús ból és te nyész ál lat ból, eze ken a te rü le -
te ken Ma gyar or szág ko moly ex port po ten ci ál lal ren del ke zik.
Ma gyar or szág ról ha ma ro san meg in dul hat a mar ha- és
nyúl hús ex port ja Szin ga púr ba.

Mol dáv ku ta tók egy olyan spe ci á lis szert fej lesz tet tek
ki, amellyel a pesz ti ci dek kel szennye zett ta la jok rö vid idô
alatt hely re ál lít ha tók, és nö vény ter mesz tés re al kal mas sá te -
he tôk. A Mol dá vi ai Tu do má nyos Aka dé mia Elekt ron mér nö ki
és Na no tech no ló gi ai In té ze té ben ki fej lesz tett szer egy na no -
szem csék bôl ál ló por, amely a mo le ku lák ból el vá laszt ja az
akt ív flu ort és az akt ív klórt, és azo kat (a szennye zést oko zó
pesz ti cid jel le gé tôl füg gô en) kal ci um mal vagy ká li um mal kö -
ti össze. En nek ha tá sá ra a pesz ti ci dek mo le ku lái de zak ti vá -
lód nak, és szer ves trá gyá vá ala kul nak át. Az új szer üze mi
mé re tû kip ró bá lá sa je len leg fo lyik, an nak ipa ri mé re tû gyár -
tá sá ra és for gal ma zá sá ra ké sôbb ke rül het sor. 

Kö zép-Eu ró pa egyik leg na gyobb tej ter me lô üze mét ter -
ve zik fel épí te ni 40 ki lo mé ter re a ma gyar ha tár tól. A Besz -
ter ce bá nya mel let ti Bo zók (Bzo vík) köz ség me zô gaz da sá gi
szö vet ke ze te 6 mil lió eu rós, zöld me zôs be ru há zás sal egy
szu per mo dern tej ter me lô üzem fel épí té sét kezd te el. A két
fáz is ban meg va ló su ló új lé te sít mény ben össze sen 1 400 fe -
jôs te hén na pi át lag ban mint egy 40 000 li ter te jet fog ter mel -
ni. A né hány hó na pon be lül üzem be he lye zen dô el sô fáz is -
ban 700 fe jôs te he net ál lí ta nak be. Da ni el J. Kratky, a szö -
vet ke zet ve ze tô je el mond ta, hogy a lé te sít ménnyel új vá laszt
akar nak ad ni a tej vál ság ki hí vá sá ra és a szlo vá ki ai tej ter me -
lés drasz ti kus csök ke né sé re. A be ru há zás meg té rü lé se ér de -
ké ben a tech no ló gia és a lo gisz ti ka ter ve zé sé nél a ma xi má -
lis ener gia hasz no sí tást és a mel lék ter mé kek (pl. bi o gáz)
komp lett hasz no sí tá sát vet ték fi gye lem be.

Há ro mé ves ku ta tás-fej lesz té si prog ram kez dô dik, hogy
tel jes egé szé ben ki vált ha tó le gyen az im port ból szár ma zó
gén mó do sí tott szó ja a ha zai ta kar má nyok ból. A prog ram cél -
ja a GMO-men tes élel mi szer lánc ki a la kí tá sa. Ah hoz, hogy a
ma gyar szó ja i gé nye ket – a ta kar má nyo zás hoz szük sé ges fe -
hér je mennyi sé get – tel jes mér ték ben bel föld rôl le hes sen ki -
elé gí te ni, mint egy 240 ezer hek tá ron kel le ne szó ját ter mel ni.
Re á li san azon ban Ma gyar or szá gon nem le het a kö vet ke zô
évek ben a szó ja 100 ezer hek tár nál na gyobb ve tés te rü le té vel
szá mol ni. A ta kar má nyo zás hoz szük sé ges fe hér je mennyi ség
a Nem ze ti Fe hér je ta kar mány Prog ram ke re té ben va ló sul
majd meg. En nek az a lé nye ge, hogy nem csak a szó ja, ha -
nem az al ter na tív fe hér je nö vé nyek – bor só, ló bab, lu cer na –
ter mesz té sé nek ösz tön zé sé vel és a ter mô te rü let nö ve lé sé nek
a le he tô sé gé vel is fog lal ko zik a prog ram, mint aho gyan az in -
no va tív új ta kar mány-elô ál lí tá si tech no ló gi ák meg ho no sí tá sá -
nak elô se gí té sé vel is.

Fo lya ma to san gya ra po dik a ha zai anya juh-ál lo mány,
emel lett nö vek szik a ter me lé si kedv is, év rôl-év re töb ben fog -
lal koz nak juh tar tás sal – mond ta az ag rár gaz da sá gért fe le lôs
ál lam tit kár Me zô he gye sen, egy juh-be mu ta tó min ta te lep át -
adá sán. A juh- és kecs ke á ga zat ban 2010 és 2016 kö zött 9
szá za lé kos volt a nö ve ke dés. Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió
ne gye dik leg na gyobb élô juh-ex port ôr évé lé pett elô. A cé lor -
szá gok kö zött meg ha tá ro zó sze rep lô Olasz or szág, de je len tôs
volt a for ga lom Szlo vá kia, Hor vát or szág, Ro má nia, Szlo vé nia
és Tö rök or szág irá nyá ba is. Ha gyo má nyos pi a ca in kon csök -
ken a bá rány irán ti ke res let, ezt az utób bi hó na pok ban jól
kom pen zál ta a Tö rök or szág ba és az arab or szá gok ba irá nyu -
ló ki vi tel.

Út mu ta tó ké szült a kis ter me lôi élel mi szer-elô ál lí tás és
-ér té ke sí tés jó hi gi é ni ai gya kor la tá hoz, amely in gye ne sen
el ér he tô a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um (FM) hon lap ján.
Az irány mu ta tó do ku men tum rész le te sen is mer te ti, hogy
mi lyen te vé keny sé ge ket foly tat hat nak a kis ter me lôk, mi lyen
iga zo lá sok kal kell ren del kez ni ük, to váb bá mi lyen nyil ván tar -
tá so kat kell ve zet ni ük. Az élel mi szer-elô ál lí tók és -ér té ke sí -
tôk szá má ra ké szült spe ci fi kus út mu ta tó ki tér a kö te le zô és
ön kén tes je lö lé si sza bá lyok ra is. A hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek
ál ta lá nos is mer te té sén túl, a hoz zá tar to zó mel lék le tek se -
gít sé gé vel, ter mék cso por ton ként el kü lö nít ve ve szi szám ba
az egyes ter mék kö rök elô ál lí tá sá ra és ér té ke sí té sé re vo nat -
ko zó gya kor la ti út mu ta tá so kat. Az út mu ta tó hoz csa tolt nyil -
ván tar tás-, adat lap- és cím ke min ták a jog sza bá lyi elô írá sok
meg fe le lô kö ve té sét se gí ti.

A Ma gyar Gaz da kö rök és Gaz da szö vet ke ze tek Szö vet sé -
ge (MA GOSZ) mind a 19 me gyé ben meggyô zô fö lénnyel gyô -
zött. Az utób bi há rom év leg je len tô sebb idô kö zi vá lasz tá si
gyô zel mé nek ne vez te dr. Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi -
nisz ter a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra (NAK) no vem ber
3-ai or szá gos kül dött vá lasz tá sá nak ered mé nyét. 

(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)
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