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A szarvasmarhák a bendőbaktériumok által a
toxinok egy részét képesek lebontani, ezért kevésbé érzékenyek, de a nagy koncentrációban
megjelenő toxinok így is komoly szaporodásbiológiai és anyagcsere zavarokat okozhatnak.
A nagytejű teheneknél a nagy takarmányfogyasztás miatt gyorsabb a bendőpasszázs,
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Hazánkban általánosan a Fusarium spp. által termelt F2 illetve ZEA, a trichotecének közé sorolható T2 és DON toxinok valamint az Aspergillus spp.
és a Penicillium fajok által termelt aflatoxin és
ochratoxin-A okoz gyakran szennyezettséget a
takarmányban. Az Aspergillus flavus által termelt
aflatoxin eddig inkább a mediterrán országokban
terjedt el, ám a klímaváltozással (meleg száraz
nyár, esős ősz) már hazánk is a veszélyeztetett
régióba tartozik.Az aflatoxin leginkább a szemes
terményekben-kukoricában, szilázsban, TMRben és melléktermékekben található.
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A TEJ TOXINSZENNYEZŐDÉSÉT!

• az aflatoxint 65-70%-ban megköti
• a bendőben a takarmányfehérjéket
védetté teszi
• immunerősítő hatású
• antivirális hatású
• méregtelenítő hatású
• csökkenti a bendőacidózis kockázatát
• segíti az ásványi anyagok hatékonyabb
felvételét (szerves formában)
• 10 éve bevált - telepi tapasztalatok
alapján

ALOM

így csökken a bendőbeli toxinlebontás aránya.
Az aflatoxin azért különlegesebb a többi társánál, mert az emésztőrendszer nyálkahártyáján
felszívódik, bekerül a véráramba, és amellett,
hogy az állat máját károsítja, (aflatoxin B1),
a vérrel a tőgybe és a tejbe is eljut. A tejből,
sajtokból és egyéb tejtermékekből kimutatható
(aflatoxinM1). Aflatoxin B1 tartalmú takarmány
etetése esetén az aflatoxin M1 már 4 óra elteltével kimutatható a tejből!

TOXIN-MEGKÖTŐ HATÁS 1% VITAPOL TARTALOMMAL

Az aflatoxin az emberi szervezetben felhalmozódik és közrejátszik a tumorok (rák) képződésében!
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Aflatoxin határértékek:
• TMR Aflatoxin B1 határérték: 5 µg kg
• Tej Aflatoxin M1 határérték: 0,05 µg/kg
• Az Aflatoxin B1 2-6%-a jelenik meg M1-ként
a tejben

Rendelésfelvétel: +36-22/534-500 ; vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
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Termékvédjegy-használati
jogért rendezett
tejtermékbírálat
A Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági
Közhasznú Egyesület Nagykörűben, 2021.
10. 17-én termékvédjegy-használati jog
elnyerése céljából megtartott első termékminősítési/bírálati programjában több mint
10 feldolgozó/feldolgozással is foglalkozó
termelő csaknem 30 terméke szerepelt.
Az Egyesület két termékvédjegye közül a
juhtejtermékekre vonatkozót 2010-ben, a
kecsketejtermékekre vonatkozót 2016-ban
fogadta el a Szellemi Termékek Nemzeti Hivatala. Azóta ezek használati
jogát alapvetően a feldolgozók kapták meg, a mostani programmal a kis
feldolgozók és a feldolgozással is foglalkozó termelők számára nyílt meg
az esély e két termékvédjegy adta minőségi többletgarancia hasznosítására-használatára.
A hattagú bírálóbizottság minden „indított” tejterméket részletesen
megvizsgált, pontozott, és a legalább ezüst fokozatot (100 pontos bírálati rendszerben legalább 85 pontot) elért termékek esetében javasolta
a vonatkozó termékvédjegy használati jogának odaítélését a 2022. október 31-ig terjedő időszakra.
A következő egy évre (2022. október 31-ig) termékvédjegy-használati
jogot kapott termékek és előállítóik listáját az alábbiakban mutatjuk be:

„Magyar Juhtejgazdasági Egyesület – Garantált minőségű magyar
juhtejtermék” (SZTNH lajstromszáma: 207 447 – 2010)
– PERSISTENT Kft. (Encs – Hídvégardó) – Zsíros juhsajt
– TEBIKE Kft. (Győr) – Kisalföldi juhsajt
„Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület –
Garantált minőségű magyar kecsketejtermék” (SZTNH lajstromszáma: 223 000 – 2016)
– Lipcseiné Varga Erika (Békés) – Kistermelői kecskesajt
– Lipcseiné Varga Erika (Békés) – Élőflórás kecskejoghurt
– Reicz Attila János (Kisvásárhely) – Fiatalosi kecskesajt
– TEBIKE Kft. (Győr) – Kisalföldi kecskesajt
– Tiszaörs Községi Önkormányzat (Tiszaörs) – Félzsíros kecskesajt
– Tiszaörs Községi Önkormányzat (Tiszaörs) – Félzsíros, félkemény
kecskesajt
– Varga György (Nagykörű) – Mézes-citromos kecskejoghurt
– Varga György (Nagykörű) – Faszenes lágy kecskesajt
– Varga György (Nagykörű) – Medvehagymás lágy kecskesajt
– Varga György (Nagykörű) – Provence-i fűszerezésű lágy kecskesajt
A következő termékvédjegy-használati jogot odaítélő termékminősítésre
várhatóan 2022 októberében kerül sor.
Az Egerben, a Kecske Világszövetség (International Goat Association)
ernyője alatt 2022. szeptember 18-23. között az Egyesület szervezésében sorra kerülő 13. Kecske Világkonferencia programjában 2022.
szeptember 18-án nemzetközi kecske- és juhtejtermékversenyt rendeznek meg, nemzetközi tejtermékbírálókkal – a hazai bírálók mellett.
Ez az esemény nagy lehetőséget ad a hazai tejtermék-előállítók részére
a minőségi megmérettetésben!
Dr. Kukovics Sándor z
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Komoly kihívás előtt a tejágazat
Az elmúlt fél évben igencsak gyülekeztek a viharfelhők a Tej Terméktanács
égboltja felett. Az összefogás eredményeként úgy tűnik, sikerült
azokat feloszlatni, nem tör ki a vihar. Mikor és hogyan fog kiderülni az égbolt,
kérdezem Harcz Zoltánt, a Tej Terméktanács ügyvezetőjét.

A

mikor friss jogosítvánnyal, alig
18 évesen egy kis zsebpénz
reményében egy puttonyos IZS
Moszkviccsal tejet hordtam az esztergomi 6-os kői tehenészetből a Dunakanyar
közeli településeire, még nem tudtam,
hogy egy napon az a megtiszteltetés ér,
hogy a Tej Terméktanács ügyvezetője
lehetek, és képviselhetem hazánk tejtermelőit, tejfeldolgozóit, a tej termékpálya szereplőit. Emlékszem, egy hajnalon, talán nem a megfelelő sebességet
megválasztva, a felboruló és kinyíló 25
literes alumínium tejeskannából végiglocsoltam nyerstejjel a Bazilika emelkedőjét Balassi Bálint szobra előtt. Legyen
szó akár egy gépkocsi vezetéséről, akár
egy egész termékpálya működtetésének
támogatásáról, a stabilitás, az úton tartás létfontosságú, hiszen ez segít minket
a magunk elé tűzött cél elérésében.

Harcz Zoltán, ügyvezető igazgató

1. Az előző év nagy kihívása volt a
pandémia elleni küzdelem, mely harcot a tejágazat megnyerte,
képes volt a kihívásokat rugalmasan kezelni. Sajnálatos módon
velünk maradt a járvány. Az idei év teljesítményében milyen
mértékű a járvány károkozása?
A koronavírus-járvány európai kirobbanása óta a hazai tejpiac végig
stabil maradt. A normál tejpiaci idényhatások és a koronavírus
okozta pénzügyi és szociális problémák ellenére a tejtermelés, a
tejfeldolgozás és a késztermék-értékesítés egyaránt működött.
Kisebb-nagyobb feszültséget tapasztaltunk a járvány kirobbanásának legelején a nyerstej és a tejtermékek exportra történő, illetve a
csomagolóanyagok, valamint egyéb input anyagok Magyarországra
történő szállítása kapcsán, azonban végül az árumozgást sikerült
biztosítani. Az iskolatej és a vendéglátás számára termelő feldolgozók piacvesztése is okozott zavarokat, azonban nagy eredmény,
hogy mindig volt megfelelő mennyiségű és minőségű tej és tejtermék a boltokban, mindez úgy, hogy egy liter tejet sem kellett
kiönteni. „Csupán” két esetben kellett feldolgozó és tejtermelő
között közvetíteni a járványhelyzet miatt kialakult vitás ügy rendezése érdekében, elkerülendő a vita bírósági szakaszba lépését, és
ezzel megelőzhetővé vált az akár több évig tartó pereskedés. Azt
gondolom, hogy a Covid rávilágított arra, hogy a hazai tejágazatban
működő gazdálkodók, vállalkozások sikeres működésének alapja a
kölcsönös együttműködés, az érdekek és az értékek egyensúlyának
szem előtt tartása.

A hazai tehéntej felvásárlása az elmúlt
három év során stabilan emelkedett, a
2019. és a 2020. évben is 3% körüli
felvásárlásnövekedést realizáltak a hazai
feldolgozók. A 2021. évi tejfelvásárlás
a rendelkezésre álló I-IX. havi adatok
alapján 6,5%-kal növekszik. A felvásárlási átlagárakban is emelkedő trend
mutatkozott meg, a 2018. évben 94,7
Ft/kg volt az éves átlagár, amely a 2019.
évben 100,7, a 2020. évben pedig 105,2
Ft/kg-ra emelkedett. A 2020. év végére
elért 110 Ft-os átlagár a 2021. évben
110,7 Ft/kg-on áll. A tejtermékgyártás
árbevételi adatait vizsgálva a 2020. év
belföldi értékesítésének árbevétele 18,
az export árbevétele pedig 25%-ot emelkedett a 2018. évhez képest. A 2021.
I-VIII. havi adatok alapján a belföldi
árbevétel az előző évi árbevételt 3%-kal
haladja meg, míg az export árbevétele
8%-os emelkedést ért el az előző évhez képest.

Sajt- és joghurtimportunk nagyságrendileg nem változott 20192021 vonatkozásában. A fogyasztói folyadéktejimportunk tovább
csökken, az idei évben a vajimport is esik, eddig mintegy 7%-kal.
A magyarországi tej- és tejtermékimport euróban kifejezett értéke
a 2020. évben 2%-kal maradt el a 2019. évi értéktől, míg a 2021.
évről rendelkezésre álló I-VIII. havi adatok alapján az import értéke
csaknem 1,5%-kal magasabb 2021/2020 viszonylatában.
2. Hazai viszonylatban a tejtermelők számára mind az erősödő
infláció, mind az inputköltségek – különösen a takarmányozás
– drasztikus növekedése nap mint nap igen súlyos kihívást
jelent. Az elmúlt egy évben a tejtermelés során felmerülő költségek szinte minden elemét érintő, ilyen gyors és kíméletlen
emelkedésére azonban még nem volt példa. Váratlanul érte a Tej
Terméktanácsot a kialakult helyzet?
A krízis minden jele nyilván nem látszik még a 2020-ról 2021-re
növekvő tejtermelésen és az emelkedő árakon. A problémák még
előttünk vannak, nem mögöttünk, a takarmány drágulásán túl a
költségek durva növekedésének a java még csak most jön, illetve
csapódik le majd az önköltségekben.
2021. február 10-én, majd március 8-án már felhívtuk a közvélemény és a kormányzat figyelmét a közelgő veszélyre.
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Tejtermelő, feldolgozó és kiskereskedő tagokon keresztül jelen
vagyunk az ágazat minden pontján, pártoló és kiemelt pártoló tagjaink a legnagyobb szereplők a takarmánypiacon és a pénzügyi szektorban, rendszeresen kapunk információkat az Agrárkamarán, a kormányon keresztül és közvetlenül Brüsszelből, így a folyamat senkit
sem ért váratlanul. Nyilvánvaló tény azonban, hogy sem a tehenek,
sem a hosszú távú, a tejpiaci stabilitást biztosító szerződések nem
arra hivatottak, hogy bármilyen hirtelen változást lekövessenek, igaz
ez a hirtelen történő pozitív vagy negatív változásokra is. Állandóság,
tartósság, szilárdság, biztonság, ez a sikeres piac alapja.

3
kek exportja pedig elérte a 124 milliárd forintot. A tejimport
elmúlt években történt visszaszorítása és a hazai piac bővülése
tejtermékekből már lassan megközelíti a 100 százalékot, az
ágazat több mint 3.300 árutermelő gazdálkodónak és csaknem
12 ezer alkalmazottnak ad megélhetést, a ráépülő tejfeldolgozásban pedig mintegy 6700 fő dolgozik. A kifizetések megtörténtek, a termelés a megszokott rendben folyik tovább?

A piacokra általában hosszú távon a rendszeres kilengések, pl. újratermelődő túlkereslet vagy túlkínálat jellemző. A mi célkitűzésünk
lényege a piaci egyensúly megteremtése, az árak és a piacok stabilizálása, a tejtermékellátás biztonságának szavatolása.

Az előrehozott támogatás-kifizetések folyamatban vannak, az inputköltségek emelkedése ugyanakkor olyan drasztikus mértékű, hogy
ettől függetlenül is egyre több kisebb/közepes tejtermelő vállalkozás kényszerülhet az állomány csökkentésére irányuló lépések
megtételére. Ennek következménye pedig csakis az lehet, hogy
Magyarország tejelőtehén-állománya és ezáltal tejtermelése is csökkenni fog rövid és középtávon.

3. A helyzet olyan súlyossá vált, hogy egyre többen döntenek/
döntöttek arról, hogy tehenészetüket és az állatállományukat
csökkentik vagy felszámolják, amely rövid és középtávon előrevetíti az állatállomány és a tejtermelés csökkenését.
A folyamat a jelenlegi előrejelzések alapján megállíthatatlannak tűnik. Mit tud tenni a probléma megoldása érdekében a Tej
Terméktanács?

5. A hazai tejtermelés alapja a magas tejhozamra képes tejtermelő tehénállomány, mely uniós összehasonlításban is kiemelkedőnek mondható, erre méltán lehetünk büszkék. Viszont a
beltartalmi összetevők, a zsír- és fehérjetartalom elmarad az
átlagostól, illetve a tejelő tehenek életteljesítménye (laktációs
átlaga) továbbra is alacsony. Mit tervez a szakmai szervezet
ennek megváltoztatására?

Meg kell értetnünk minden szereplővel, hogy az önköltség-növekedésnek végig kell futnia a teljes ellátási láncon, hiszen senki sem
kényszeríthető arra, hogy vesztességgel termeljen.

A 2020. évben egy tehén évi átlagos tejtermelése 8.418 liter volt,
ami az 5 évvel korábbi átlaghozamhoz (7.501 liter/tehén) képest
12%-kal növekedett, míg a 10 évvel korábbi átlaghozamot (6.696
liter/tehén) 26%-kal haladja meg.

Természetesen megpróbálunk kívülről, az agrárminisztertől egészen
a miniszterelnökig, segítséget hívni. Tettünk javaslatot a tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatási jogcím mértékének megemelésére, amennyiben lehetséges, akkor már az idei
évre vonatkozóan is. Ideiglenes támogatást kértünk a tejtermelők és
-feldolgozók likviditásának fenntartása érdekében. Jeleztük, hogy a beruházási támogatási pályázatokban a megemelkedett építőanyag-költségek elismerése nem várathat
magára. Szükséges a kedvezményes kamatozású vagy kamatmentes, állami garanciavállalás mellett biztosított forgóeszközhitel
mielőbbi meghirdetése és az óvoda- és iskolatejprogram keretében igényelhető támogatás
mértékének emelése. Azért, hogy a költségnövekedés könnyebben végigfuthasson az
ellátási láncon, a döntő többségben hazánkban
előállított és elfogyasztott trappista sajt, tejföl,
tehéntúró és a laktózmentes tejek áfacsökkentését is kértük.
4. A magas takarmányárak okozta rendkívüli gazdasági helyzetre tekintettel az
agrárminiszter intézkedett a tejágazat számára biztosított 30 milliárd forint célzott
támogatás kifizetésére.
Emlékeztetett arra, hogy a tejtermelés a
magyar mezőgazdaság egyik legjelentősebb
ágazata, 2020-ban már meghaladta az 1,9
milliárd litert az éves termelés, a tejtermé-

Az uniós átlag a 2020. évben a fehérjetartalomra 3,43%, míg a
zsírra 4,09% volt. Magyarország a beltartalmi értékek tekintetében,
főképpen a zsírtartalom vonatkozásában valóban lemaradásban van:
a 2020. évi átlagos fehérjetartalom 3,38%, az átlagos zsírtartalom
pedig 3,89%. Ezekkel az értékekkel az uniós
mezőny harmadik harmadában helyezkedünk el.
Azt gondolom, hogy a hosszú távú nyerstej-értékesítési szerződések terjedése, a minőségi
felárak alkalmazása segíthet ezen a helyzeten.
Ha a tejtermelők látják a szerződéseikben, hogy
magasabb fehérje- és zsírtartalomért magasabb
árhoz jutnak, megteszik (megtermelik) azt, amit
a haza megkíván. Magasabb beltartalomhoz drágább takarmány, azaz magasabb tejár szükséges. A sor végén pedig újra mindannyiunk ura, a
fogyasztó áll.
6. Magyarország az EU tejtermelésének alig
több mint 1 százalékát adja. Az elmúlt 10 év
átlagos növekedési üteme 1,74 százalékot
mutat, ami az ország nyerstej-termelésének
számottevő növekedését vetíti előre (átlagosan
évi 37 ezer tonna bővülést jelent). Megfelelő ez
a növekedési ütem számunkra?
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács „A
magyar tejágazat helyzete és fejlődésének lehetséges iránya a 2014-2020 közötti költségvetési
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Már most is 11 tejtermelői csoport és 5 tejtermelői szervezet működik az országban.
A „termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című VP3-9.1.120 kódszámú felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése. A támogatás az
értékesítés (forgalom) alapján számított, átalányösszegű, vissza nem
térítendő támogatás, amely az elismerést követő 5 éven keresztül
vehető igénybe. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május
25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
3 milliárd Ft.
Mindemellett vannak próbálkozásaink, hogy az új közös agárpolitika
feltételrendszerében is támogatáshoz juthassanak mind a vertikális,
mind a horizontális szervezetek.

tervezési időszak aktualitásainak tükrében” című tanulmánya 2013
szeptemberében készült el. Az akkori elvárásunk – többek között
– az volt, hogy a tejágazat fejlődése és fejlesztése oda kell, hogy
vezessen, hogy 2020-ra a nyerstej éves termelési szintje 2000-2200
ezer tonnára emelkedjen.
Legutóbb 27 éve, 1993-ban láttunk ekkora hazai tejtermelést, mint
a tavalyi kettessel kezdődő, azaz kettő milliárd kilogrammot meghaladó tejtermelésünk. Azt gondolom, hogy legalább ezt a termelési
szintet meg kell tartani, kevesebb energiával, vízzel és takarmán�nyal, kevésbé szennyezve környezetüket, igazodva az európai zöld
megállapodáshoz, mely a tervek szerint az EU gazdaságát modern,
erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá fogja átalakítani.
7. Magyarországi sajátosság, hogy nálunk a tejtermelés koncentrált. A nagyüzemek adják a hazai termelés meghatározó
részét. A telepenkénti átlagos tehénlétszám az elmúlt 10 évben
jelentősen (354-ről 442 egyedre) emelkedett, a tejelő tehénállomány koncentrációja folyamatosan nő. A nagyüzemekben
a tehenek havi tejtermelése 10 év alatt 30 százalékkal nőtt.
A nagyüzemi koncentráció mellett a kisüzemek is számíthatnak
nagyobb mérvű támogatásra?
Az állattartótelepek fejlesztésének támogatása és az állattartótelepek megújításának támogatása VP jogcímek, (egy minimális STÉ
üzemméret felett) alapvetően minden üzemméret-kategória számára
lehetővé tették támogatás igénylését. A pályázatok már nevesítik
például az őstermelők családi gazdaságát és a családi mezőgazdasági társaságot is.
8. Hazánkban a tejtermelők szervezettsége elmarad az európai
uniós szinttől. A tejtermelők látják, hogy az összefogás erejét kihasználva nagyobb hatékonysággal tudnának termelni.
Mérsékelni tudnák a takarmánypiac és az input anyagkereskedelem áremelkedéséből fakadó veszteségeket. Ezen összefogásokból és hatékonyságjavító intézkedésekből sem lehetséges a
stagnáló felvásárlási árak mellett közel 50%-os költségnövekedést kigazdálkodni! Milyen módon tervezi a Tej Terméktanács
elősegíteni a szervezettség növelését?

9. A hazai tejpiac az elmúlt három évtizedben elveszítette belső
piaca csaknem negyedét. Az egy főre jutó éves tej- és tejtermékfogyasztásunk jelenleg az EU fejlett országaiénak csupán
felét teszi ki, ami tejegyenértékben 170 liter/fő. Mindezen túl a
belső piacot az indokoltnál nagyobb arányban (közel fele részben) az import termékek fedik le, így a bevétel nagyobb része is
az importőrhöz kerül. Képes lesz-e ezen a rossz arányon javítani
a tejfeldolgozó szektor?
2019. évi a legfrissebb fogyasztási statisztika, eszerint
Magyarországon a tejtermékek egy főre eső fogyasztása 206,4
liter volt. A 170,4 liter/fő a tejtermékek egy főre eső fogyasztása
vaj nélkül.
A fogyasztói folyadéktejek, a tejföl, a túró azon termékek közé tartoznak, amelyeknek piacát vissza tudtuk szerezni. Ezzel szemben sajnos nagyságrendileg minden második kg félkemény sajt még mindig
import, és ennél is rosszabb az arány a joghurtoknál és a vajnál.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy a tejfeldolgozók szinte mindegyikénél
beruházás zajlik. A napjainkban tapasztalható piaci trendeket meghatározó elemeket (technológiák, kapacitások, innováció, automatizálás, árverseny, fenntarthatóság, értékláncok kiépítése) alapul véve
a hazai feldolgozóipar számára egyedül a magas szinten feldolgozott
tejtermékek jelenthetnek valós kitörési lehetőséget.
10. A hazai tejtermelés és a tejfeldolgozás fejlesztésére a
magyar agrárpolitika az idén minden eddiginél több forrást
biztosított. A tejtermelés értéke tavaly 5 százalékkal emelkedett, míg a tejtermékgyártás az élelmiszeripari termelésnek
majdnem a tizedét teszi ki. A fogyasztás növelése mellett a
feldolgozottságot is növelni kell, melyhez a fogyasztói igények
alakulását figyelembe vevő folyamatos fejlesztések kellenek.
Mostani tudásunk szerint milyen mértékben emelkedik majd a
magasabb feldolgozottságú termékek részaránya a következő
évek során?
A KSH statisztikái szerint tavaly 243 millió kg nyers-, illetve fölözött
tej hagyta el az országot, míg az éves feldolgozás 1,6 milliárd kg volt.
Tehát egy ideális állapotot feltételezve (itthon tudjuk tartani a nyerstejet, nem csökken a tejtermelésünk), akár 10%-kal is nőhet a hazai,
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magas szinten feldolgozott tejtermékek alapanyagbázisa. Az azonban,
hogy ez az itthon tartott tej milyen tejtermék formájában és mikor
jelenik meg, ma megjósolhatatlan.
11. Milyen elképzelése van a Terméktanácsnak a tudatos
fogyasztói döntések erősítésére, hogy a magyar vásárlók sokkal
inkább a magyar tejtermékeket részesítsék előnyben?
A Tej Terméktanács – feldolgozói, kiskereskedői iránymutatás
alapján – hét éve működteti Közösségi Marketing Alapját. Célunk a
fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése, a gyermekek, a fiatalok tej- és tejtermékfogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítségnyújtás az
egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és tejtermékek
fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének
bemutatásával.
Az utóbbi időben számos tévhit és rémhír kering a tej fogyasztásával kapcsolatban, melyek gyakran félreértelmezett vagy felszínes
információkból fakadnak. A sok eltérő álláspont között nem egyszerű eligazodni és megtalálni a hiteles forrást, ezt mi is jól tudjuk.
Idén már a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közösen
oszlatjuk el a kételyeket, és megosztjuk a valódi tejtényeket, hogy
a fogyasztók bizalommal fordulhassanak a minőségi, magyar tejtermékek felé.

5
14. A nyerstejár az inputköltségek drasztikus változása miatt
már az idén sem tudja fedezni az emelkedő önköltségeket. Piaci
elemzések azt mutatják, hogy a tejtermelés szűkített önköltsége fél éven belül 15-20 Ft-tal is növekedhet megtermelt tejkilogrammonként, ami azt jelenti, hogy az átlag önköltség
125 Ft/kg (35 cent/kg) ár fölé emelkedik. A jelenlegi felvásárlási átlagár 110 Ft/kg. Miként tudják a termelők előteremteni a
hiányzó bevételt?
A fogyasztóknak meg kell érteniük, hogy az élelmiszer nem olcsó.
Nem normális, hogy egy liter átlagos ásványvíz drágább, mint egy
liter tej.
Az sem normális, hogy az imént a számítógépre lementett akciós
újságok között találtam egy példányt 2013 novemberéből, amikor
1 liter UHT tej 1,5%-os zsírtartalommal pont annyiba került, mint ma,
169 Ft-ba. Eközben 8 év alatt 21%-ot emelkedett az liszt, 43%-ot az
étolaj, 47%-ot a kenyér és 21%-ot a tojás fogyasztói ára.
A termelők az utolsó tartalékaikat élik fel, eljött az a pillanat, amikor
a terhek arányos viselése már nem lehet kérdés. Ahhoz, hogy a hazai
tejipar megtarthassa az eddig elért eredményeket, és tovább tudjon
fejlődni, stabil alapokra van szükség, ezért pedig az élelmiszerlánc
valamennyi szereplőjének tennie kell.
Beregszászi Miklós z

12. A nyugati országokban már termelik és használják az
A2-es tejet, nálunk is mutatkozik érdeklődés a termék iránt.
A szakmai szervezet támogatja az új termék megjelenését?
Milyen változással járhat ez a mostani struktúrára?
Minden ételallergia és egészség miatti kutatásnak helye van a világban és Magyarországon is.
Az egészségügyi problémákra maga a magyar tejágazat is igen aktívan keresi a válaszokat, komoly kutatás-fejlesztési tevékenységen
keresztül. Ne felejtsük el, hogy a tej és tejtermékek piaca az új
termékek számát tekintve világviszonylatban egyike a leginnovatívabb ágazatoknak, és folyamatosan növekszik! Elég arra
gondolni például, hogy a 10 évvel ezelőtti helyzettel szemben
szinte minden termékkategóriában megtalálhatóak a magas
minőségű laktózmentes termékek, legyen az tej, tejföl, vaj,
desszert vagy sajt, amelyeket a laktózérzékenységgel küzdők is bátran fogyaszthatnak anélkül, hogy kompromis�szumot kellene kötniük a termékek ízében, állagában, felhasználhatóságában a „normál” tejtermékekhez képest.
13. Az EU stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra 25%ra növelje az ökológiai mezőgazdaság részarányát.
Nálunk a tejelőtehén-állománynak 4%-a tekinthető
organikusnak. Mennyire valós alapon nyugszik ez a
célkitűzés, és tervez-e szakmai programot a testület az
organikus tejtermelés növelésére?
Amennyiben a hazai fogyasztói igény erősödik az organikus tej
és tejtermék kapcsán, biztos vagyok benne, hogy az organikus
tejtermelés növelését is látni fogjuk.
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Fotó: Pelsőczy Csaba

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A tej? Az tej.

Tudatos fogyasztást ösztönöz a tejkampány
A tejre és a tejből készült termékekre, mint egészséges tápanyagforrásokra
hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum
és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésével
megvalósuló kampány novemberben. Céljuk a minőségi tej és tejtermékek belföldi
fogyasztásának ösztönzése, illetve a tudatos választás és vásárlás népszerűsítése.

M

agyarországon évente folyamatosan emelkedik a tej és tejtermékek átlagfogyasztása, jelenleg éves szinten csaknem 60 liter
tejet, és több mint 20 kg tejterméket fogyasztunk fejenként, ami
azonban – főként tejtermékek tekintetében – elmarad az uniós átlagtól. A
kampány éppen ezért a tej és tejtermékek fogyasztásának fontosságával,
illetve pozitív élettani hatásaival ismerteti meg a lakosságot.

Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a tejágazat az egyik legalapvetőbb
ágazata a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak. A tejágazat a
pandémia alatt és jelenleg is helyt tudott állni, ami a tejtermelőknek és a
szakmaközi szervezeteknek köszönhető. Az ágazat stabil működéséhez
a szaktárca támogatása mellett elengedhetetlenek a terméktanács és az
Agrármarketing Centrum ösztönző kampányai. Hozzátette, hogy a tej- és
tejtermékek kiemelkedően fontosak a fejlődő szervezet számára, hiszen
számos jótékony élettani hatásuk van.
Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője kiemelte, „A
tej? Az tej. – Minden ízében szeretjük” tejfogyasztást ösztönző, edukatív
kampány célja a tinédzserek, fiatalok és fiatal felnőttek informálása is. A
kampány során bannerekkel, PR cikkekkel, social média tartalmakkal és
influencer együttműködésekkel lesznek jelen az online térben. Emellett
egy online játékot is fejlesztenek, amelyet rádiókampány fog támogatni,
valamint a kampány egyes elemeivel közterületeken is találkozhatunk,

sőt „Tejszív” kifestőt is készítenek óvodásoknak és iskolásoknak. A tejfogyasztás fontossága kapcsán kiemelte, a tej fehérjéi teljes értékűek,
könnyen emészthetők és jól hasznosulnak. A jó minőségű fehérjék pedig
megfelelő mozgásmennyiség mellett védik az izomrendszert, növelik az
állóképességet és javítják az immunrendszer állapotát is.
Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, nyolc éve dolgoznak azért, hogy az általuk
működtetett Közösségi Marketing Alap segítségével elősegítsék és ösztönözzék a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermék
fogyasztását, valamint a tejtermékek sokféleségének bemutatásával és
megszerettetésével segítséget nyújtsanak az egészségtudatos táplálkozás kialakításában. Az elmúlt év megpróbáltatásai kihívások elé állították a tejágazat valamennyi szereplőit, mind a tejtermeléssel, mind pedig
a tejfeldolgozással foglalkozó gazdaságok működése nagy mértékben
nehezedett. Ebben az általános költségnövekedéssel terhelt gazdasági
környezetben minden segítség duplán számít a szektor számára, és
minden egyes lépés egyben befektetés a jövőbe. Az ágazat valamennyi
szereplőjét felelőségteljes együttműködésre ösztönzik, ami elengedhetetlen feltétele pozitív jövőképüknek.
Agrárminisztérium z
Agrármarketing Centrum z
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács z
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Power Blue Mix
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal
FEJÉS

A Power Blue Mix előnyei
• Erős fertőtlenítő hatás, széles hatásspektrum:
baktericid, virucid, yeasticid és algicid (Prototheca)
• Kiemelkedő bőrápoló tulajdonságok
• Tartós és jól látható szín
• Gazdaságos használat

A tőgybimbó finom bőrének védelme
A Power Blue Mix összetevői ápolják és táplálják a bőrt:
• Nedvesítő, humektáns anyagai segítenek megtartani a bőr természetes
nedvességtartalmát.
• Bőrápoló, emolliens anyagai puhává és rugalmassá teszik a bőrt.
• Bőrpuhító anyagai segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és csökkenteni a
berepedezés kockázatát.
• Hidratáló anyagai segítenek növelni a bőr nedvességtartalmát.

A tőgybimbó kíméletes és hatékony fertőtlenítése
A Power Blue Mix nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú tőgyfertőtlenítő, amely
30 másodperc alatt fejti ki bakterecid, yeasticid és algicid, míg 5 perc alatt virucid hatását.

Alkalmazás
A Power Blue Mix, a Power Blue Mix activ’ és Power Blue Mix base egyenlő
arányú összekeverésével jön létre.
Az így elkészített keveréket alaposan rázzuk össze, hogy a homogén kék
oldatot megkapjuk! Fejést követően merítsük bele a tőgybimbókat!
A Power Blue Mix hatékonysága összekeverés követően két egymást követő
fejés alatt, maximum 16 órán át, igazoltan fennáll.

A Power Blue Mix főbb összetevői
Hatóanyag(ok) 100g termékben: 0,0583g klór-dioxid + 2,663g L-(+)-tejsav
Kozmetikai összetevők: Nedvesítő, bőrápoló, bőrpuhító és hidratáló anyagok.

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 783 010; www.kersia-group.com
A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!
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Kukoricaszilázsaink 2021.
(szezonnyitó adatok)

A 2021. év nyarának csapadékeloszása
A június nagyrészt csapadékszegényen telt az ország legnagyobb
részén. A júniusi csapadékösszeg országos átlagban 15,7 mm-nek
adódott, amely a sokévi átlagnak (72,0 mm) a 21%-a, és egyúttal a
legszárazabb június volt 1901 óta (1. ábra). Ez idáig 1917. júniusa
számított a legszárazabbnak, amikor a csapadékösszeg országos átlaga
19,5 mm volt. Idén a legszárazabb tájakon a szokásos érték alig 10%-a
hullott le júniusban!
A júliusi csapadékösszeg országos átlagban 61 mm-nek adódott,
amely a sokévi átlagnál 15%-kal kevesebb, ugyanakkor a csapadék
területi eloszlása szélsőségesen alakult.
Az augusztus összességében csapadékos időjárású volt, noha jelentős területi különbségek adódtak. A havi csapadékösszeg országos
átlagban 55,2 mm volt, amely a sokévi átlag 92%-a. Egy-egy napon
intenzív csapadékhullás okozott pusztítást, néhol dióméretű jéggel.
A kukorica tenyészidőszak alatti összvízigénye 370-440 mm közötti,
ami fajtánként/hibridenként változik. Elsősorban a június-augusztus
közötti időszak a kritikus, ezért a júniusi és júliusi aszály meghatározó
jelentőségű volt a silókukorica hozama, keményítőtartalma és az aflatoxin-szennyezettség tekintetében.
1. ábra Csapadékösszeg 2021. júniusban és júliusban

A 2021. év nyarának hőmérséklete
Június az 1991-2020-as átlaghoz képest 2,1 °C-kal volt melegebb, így a
3. legmelegebbnek számít 1901 óta. Az országban átlagosan 12 hőségnap (Tmax≥30 °C) fordult elő júniusban. Ez az éghajlati index 6 nappal
haladta meg az 1991-2020 közötti sokéves átlag értékét. Országos
átlagban 2 forró nap volt júniusban, miközben a sokéves átlag ebből
az indexből 0 nap. A nyár első havában a meleg éjszakák (Tmin≥20 °C)
száma 3 volt; a normálérték pedig 1 nap. A tehén este sem tudott pihenni ezeken a napokon, még a jól szabályozott klímájú istállókban sem.
A meleg júniust egy drámai július követte, mert az évszázad legmelegebb hónapja volt az egész világon! Az országban átlagosan 17
hőségnap (Tmax≥30 °C) fordult elő júliusban. Ez az éghajlati index
6 nappal meghaladta az 1991-2020 közötti sokéves átlag értékét. A nyár
második havában országosan a meleg éjszakák (Tmin≥20 °C) száma
5 volt; a normálérték pedig 2 nap.
Az augusztus sem hozott megnyugvást, bár a hónap végére mérséklődött a forróság. Az országban átlagosan 9 hőségnap volt (Tmax≥30
°C). A nyári napok száma 3 nappal, míg a hőségnapok száma 1 nappal
kevesebb volt, mint az 1991-2020 közötti normálérték.

2021-ben összesen 38 hőségnapunk volt
júniustól-augusztusig!
2. ábra A középhőmérséklet eltérése az 1991-2020-as átlagtól
(bal ábra) és a napi középhőmérsékletek eltérése időben
a sokévi átlagok országos átlagtól (jobb ábra)
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Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Észak-Alföld
Jász-Nagykun-Szolnok
Dél-Alföld
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Összesen

8.130
6.238
4.907
3.781
360
12.208
4058
10.983
2.355
5.608
2.930
53 198

230.800
195.720
119.134
86.963
7.200
364680
89276
280.635
30.355
168.240
82.040
1 459 833

28,4
31,4
24,3
23,0
20,0
29,9
22,0
25,8
12,9
30,0
28,0
27,4

A 2021. évi betakarítású kukoricaszilázsok nyers táplálóanyag-tartalma
és rostprofilja (189 minta eredményei alapján), valamint szemroppantottsága a 3-4-5. táblázatban látható.
Az 1. táblázatban láthatóak a kukoricaszilázs betakarításának országos
adatai, összehasonlítva az előző évek betakarításának eredményeivel.

Az idei évben a meleg és száraz június-július jelenik meg az adatokban,
különösen a keményítőtartalom mérsékelt (30% sza.).

1.táblázat A 2013-2021. évi betakarítású kukoricaszilázsok
hozamának összehasonlítása
(Agrárgazdasági Kutatóintézet, 2021. október 8-i állapot)

3.táblázat A 2021. évi betakarítású kukoricaszilázsok
nyers táplálóanyag-tartalma
(ÁT Kft., 2021. november 2.)

Silókukorica
Betakarított
Hozam
termőterület
silókukorica
tonna/ha
ha			
2013. silókukorica
2014. silókukorica
2015. silókukorica
2016. silókukorica
2017. silókukorica
2018. silókukorica
2019. silókukorica
2020. silókukorica
2021. silókukorica

87.952
76.867
68.440
71.822
70.707
62.776
56.900
57.563
53.198

1.982.513
2.388.893
1.665.450
2.198.860
1.890.615
1.928.839
1.820.314
1.929.187
1.459.833

22,5
31,1
24,3
30,6
26,7
30,7
32,0
33,5
27,4

(-7% az előző
évhez képest)

(-25% az előző
évhez képest)

(-18% az előző
évhez képest)

A 2. táblázatban láthatóak a kukoricaszilázs terméseredményei régiónként (AKI, 2021. október 8-i állapot). Összességében 25%-kal kevesebb kukoricaszilázsunk lesz, mint tavaly volt, aminek részben az
aszály és a meleg okozta gyengébb hozam az oka (-18%), részben
a csökkenő termőterület (-7%). Jelzi a rendkívüli mozaikosságot,
hogy az Dél-Alföldhöz tartozó Bács-Kiskun katasztrofális eredményei
mellett Békés és Csongrád megye eredményei az országos átlag felett
voltak. Sajnos gyenge eredmény születtek Veszprém, Borsod-AbaújZemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben is.

2.táblázat A kukoricaszilázs terméseredményei országrészenként
2021-ben (Agrárgazdasági Kutatóintézet, 2021. október 8-i állapot)
Silókukorica
termőterület
ha
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Veszprém

3.791
7.031
2.250

Betakarított Hozam 2021.
silókukorica
tonna/év
tonna/ha
94.800
174.064
49.500

25
24,8
22,0

Száraz- Nyers- Nyers- Nyersanyag fehérje zsír
rost
g/kg

Nyers
hamu

Összcukor

Keményítő

g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza.

Átlag

349

76

29

186

40

21

302

Szórás

51

8

3

26

6

10

69

189

189

189

189

189

119

189

Mintaszám

4.táblázat A 2021. évi betakarítású kukoricaszilázsok
rostprofilja és emészthetősége
(ÁT Kft., 2021. november 2.)
				
NDF
LebontaNDFom ADF ADL lebontható
OMd NEl CSPS
		
		 hatóság
NDF			
				(NDFd48) (dNDF48)			

Átlag
Szórás
Mintaszám

g/kg

g/kg

g/kg

%

g/kg

%

MJ/kg

%

sza.

sza.

sza.		 sza.		
sza.

403
50

216
29

15
3

56
2

225
30

77
2

6,39
0,25

72
8

189

186

186

186

186

189

189

137

OMd48: szerves anyagok emészthetősége
48 órás in vitro inkubációval mérve (NIR adat)
CSPS szemroppantottság pontszáma

A kukoricaszilázsaink keményítőtartalmának (2013 és 2021 közötti) ingadozása a 3. ábrán látható. A tavalyi kapitális hozamok hasonló keményítőeredményt adtak, mint az idei meleg-aszályos időszak. Tanulság
2020-ból, a tarlómagasság beállítása egyenértékű jelentőségében
egy szezon időjárási nehézségeivel (aszály+hőstressz)! A 2021-es
évben azonban nem lehetett védekezni a 38 hőségnap ellen!
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3. ábra A keményítőtartalom kukoricaszilázsokban
(ÁT Kft. NIR adatbázisa 2013:724 , 2014: 526, 2015:559, 2016:441 ,
2017: 453; 2018: 511; 2019:463; 2020:411; 2021: 189)

átlagos aflatoxin B1-tartalma
emelkedett, de önmagában
még nem okoz 50 feletti tej
aflatoxin M1-értéket. Általában
azonban nem önmagában
terhelt a kukoricaszilázs egy
tehenészetben, tehát van más
TMR-komponens is az adagban mérsékelt vagy nagyobb aflatoxin B1-értékkel. Ebben az esetben
már fontos, hogy a kukoricaszilázs milyen mértékben szennyezett.

5.táblázat A 2021. évi betakarítású kukoricaszilázsok aflatoxin
B1-tartalma
(ÁT Kft., 2021. november 2.; mérés: Ácsné Nagy Zita)

A szemroppantottság eredményei kiválóak lettek. Az átlag 72%, és a
mért értékek mindössze 1%-a van az 50% alatti tartományban. A vizsgált szilázsok 46%-a volt 70-80% között és 18%-ban jelen van a 80%
feletti tartomány is!
4. ábra A CSPS átlagpontszám alakulása Magyarországon
(ÁT Kft. NIR adatbázisa 2013:147, 2014:181, 2015:243, 2016:224 ,
2017:228; 2018: 280, 2019: 271; 2020:267; 2021:137)

Szárazanyagra
vetített érték
		
Átlag ppb (µg/kg)
Maximum
Minimum
Mintaszám

5,47
14,9*
1,7
56

12% nedvességre
vonatkozó érték
(a hivatalos határérték
erre van megadva)
4,81
13,1
1,5
56

*Ez a mikotoxinkoncentráció 50 ppt fölé emeli a tej aflatoxin M1-tartlamát, már akkor
is, ha csak a kukoricaszilázs terhelt.

Jelenleg a hozzánk beérkezett kukoricaszilázsok kb. 18%-a érte el azt
a aflatoxin B1 szennyezettségi szintet, ami már önmagában is elegendő
a tej határérték fölé való emeléséhez (6. ábra). Itt az agyagásványalapú
toxinkötők etetése elkerülhetetlen.
Az adatok mutatják a helyzet komolyságát. Minden partner figyelmét
felhívjuk, hogy az új kukoricaszilázs, szemes kukorica és nedves
kukorica tételeket ellenőrizze aflatoxin B1-tartalomra még az etetés megkezdése előtt!
6. ábra Kukoricaszilázsok aflatoxin B1-terheltsége
(ÁT Kft, 56 minta, 2021.11.02., mérés: Ácsné Nagy Zita)
5. ábra A CSPS érték eloszlása 2021-ben
(átlag 72%, ÁT Kft adatbázisa:137 adat)

Záró gondolatok

A kukoricaszilázsok aflatoxin B1 tartalmának
alakulása 2021-ben
Az aflatoxin B1 koncentrációk aggodalomra adnak okot 2021-ben. Ezért
az eddig hozzánk beérkezett kukoricaszilázsok aflatoxin B1 eredményeit
közöljük. Az előzetes takarmánymérési eredmények nem reprezentatívak (5. táblázat), a silódepók nagyobb része november-december folyamán nyílik meg. Így is van azonban üzenetértéke. A kukoricaszilázsok

Az előzetes eredmények alapján megállapítható, hogy gyenge hozam
mellett mérsékelt keményítőtartalommal de kiváló szemroppantottsággal takarítottuk be 2021-ben a silókukoricát. A júniusi-júliusi aszály, a csapadékeloszlás időbeli és térbeli változékonysága,
valamint a 38 hőségnap a kukoricaszilázsok közel 20%-ának az
aflatoxinterheltségét eredményezte. Ezért támogassuk a silókukorica
termőterületét és a takarmánybázisunk biztonságát a kettős termesztést
lehetővé tevő, korai betakarítású őszi vetésű fű- és gabonafélékkel.
Dr. Orosz Szilvia – ÁT Kft, Gödöllő z
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A Sajtakadémia
A Sajtakadémia rendezvény létrejöttének körülményeiről, valamint a kézműves
sajtkészítők és a kutatók számára teremtett közös fórum létjogosultságáról a rendezvény
életre hívóit, Kerekesné Dr. Mayer Ágnest és Dr. Kovács Gyöngyit kérdezte lapunk.

A

Magyar Sajtkészítők Egyesülete és az akkor az Eszterházy
Károly Egyetemhez tartozó Gyöngyösi Károly Róbert Campus
2017-ben első alkalommal rendezte meg a Sajtakadémiát.
Nagy volt az érdeklődés, több mint száz sajtkészítő vett rajta részt;
velük együtt közel kétszázan tartották érdemesnek az eseményt arra,
hogy meghallgassák az előadásokat a „Kézműves sajt – Tudomány
– Turizmus” címmel megrendezett konferencián. Az eseményt
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem akkori rektora,
valamint Kovács László, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnöke nyitotta meg. A rendezvény fő szervezői az egyetem részéről a
Marketing és Vendéglátás Tanszék két munkatársa voltak, Kerekesné
dr. Mayer Ágnes főiskolai docens és Dr. Kovács Gyöngyi tanársegéd.
Munkájuknak köszönhetően az egész napos rendezvényen színvonalas
előadások hangzottak el a szakma múltjáról, a jogszabályi háttérről, a
közönségben ülők megismerhették a jó gyakorlatokat az értékesítés
vagy a marketing területéről, de képviseltették magukat a technológia
tudományos képviselői is, így a mikrobiológiai kérdések sem maradtak
megválaszolatlanul. A rendezvényt egy sajtgasztronómiai bemutató
zárta, így nem véletlen, hogy a sajtostársadalom egyik leginkább
emlegetett eseményévé vált a Sajtakadémia.
A II. Sajtakadémia konferencia ez év szeptemberében a Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál keretein belül került megrendezésre Gyomaendrődön, a Kállai Ferenc Művelődési Központban.
Gyermekáldás és a pandémia miatt négy év kényszerszünet után a
hazai sajtkészítők és a tejfeldolgozás témakörével foglalkozó oktatók
és kutatók ismét közös fórumon tudtak a sajtkészítés aktuális és
jövőbeni kérdéseiről érdemi tanácskozást folytatni. A fővédnökséget
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek (ami azóta anyaintézménye a Károly Róbert Campusnak) a rektora, Dr. Gyuricza Csaba
vállalta el, a megnyitón újból szót kapott a Magyar Sajtkészítők
Egyesületének elnöke, Kovács László. A fizikai távolság és a koronavírus újabb hullámának fenyegetése ellenére is 80 fő vett részt
a konferencián. Érzékszervi és sajtbírálatról, sajtmarketingről, a
tejfeldolgozás fenntarthatóságáról, az oktatás visszásságairól és a
különböző képzési szintek speciális kihívásairól szóltak a tudományos
előadások, emellett a gyakorlati szakemberek beszámolói, innovációi
és iránymutatása is nagy érdeklődésnek örvendtek. A konferencia
szünetében sajtgasztronómiai különlegességeket kínáltak, az utolsó
előadást követően pedig díjnyertes sajtokat lehetett összekóstolni sörés borkülönlegességekkel.
Kerekesné Dr. Mayer Ágnes, a konferencia megálmodója számolt be
lapunknak a kezdetekről: „A konferencia ötlete onnan jött, hogy Dr.
Kovács Gyöngyi kolléganőmmel aktuális kutatási területként tekintettünk a tejfeldolgozás, azon belül a sajtkészítés és -értékesítés témakörére. Motivációnkat szakképzettségünk és jövőbeli kutatási terveink
határozták meg. Nekem mint élelmiszermérnöknek szakterületemhez
tartozik a sajtkészítés, a doktorimat is a probiotikus joghurtokból

Az első Sajtakadémia megnyitóján dr. Mayer Ágnes
és Kovács László
írtam, és tervezett habilitációmat is a sajtok témakörében képzelem el.
Kolléganőm a fenntartható turizmus és környezetvédelem témaköréből
doktorált 2020-ban, ez képezi az oktatási és kutatási területét, aminek
a vidékfejlesztés, a falusi és agroturizmus is szerves része”.
A fenti célok megvalósítása érdekében felvettük a kapcsolatot a
Magyar Sajtkészítők Egyesületével, számos sajtkészítővel találkoztunk, látogattuk őket. Arra a tapasztalatra jutottunk, hogy nincs igazán
kidolgozva működő kapcsolat Magyarországon a sajtkészítők és a
tudományos életet reprezentáló egyetemek között, a tudományos
eredmények kevéssé jutnak el a sajtkészítőkhöz. Tapasztalatunk szerint a sajtkészítők egymás közötti szakmai kommunikációjában nem
működik kellő szinten a tudományosság kritériuma. Helyette inkább
az autodidakta módon történő ismeretszerzés dominál, mely a nyugati
országok nagy tapasztalattal rendelkező sajtkészítési ismereteinek
átvételére irányul. A kutatási tevékenység alapvető attribútuma az
eddig elért kutatási tevékenység eredményeinek feltérképezése. Meg
kell nézni azt, hogy az adott szakterületen ki milyen jellegű eredményre jutott. Nem kell minden területet kutatni, el kell fogadni és használni
kell a témában keletkezett eredményeket. Ezeket az információkat a
tudományos műhelyeknek át kellene adni a sajtkészítés művelőinek,
illetve azok egymás közötti kommunikációjában is érvényre kellene
juttatni. Térben és időben alig létezik kapcsolódás a tudományos
műhelyek és a sajtkészítők között. A nagy ipari sajtgyártók vonatkozásában felfedezhető az együttműködés, de a kézműves sajtkészítők
esetében ez nem jellemző. Ennek a kétoldalú kapcsolatnak az elősegítését céloztuk meg a Sajtakadémia rendezvény megvalósításával,
mely megfelelő feltételt teremt a kapcsolat kialakítására, illetve annak
elmélyítésére. Az első Sajtakadémiát 2017-ben szerveztük meg, melynek igen pozitív volt a fogadtatása, ez inspirált bennünket arra, hogy
rendszeres időközönként megtartásra kerüljenek ezek a fórumok.
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A Magyar Sajtkészítők Egyesületének és a rendezvényt támogató Tej
Terméktanácsnak is hasznára válik, hogy tudományos fórumokat
használ tevékenységének népszerűsítésére. Mindkét oldal szereplői
megerősítették azon álláspontjukat, hogy hasznos ez a dialógus, és
érdemes folytatni a kezdeményezést. A tudományos fórumok feladata
továbbá, hogy a külföldi szakterületek képviselői felé közvetítse a
magyar együttműködés tapasztalatait, eredményeit. Ezen a területen
van még számos tennivaló. A kézműves sajtkészítők előbbre járnak
a jó gyakorlat érvényre juttatása terén, hisz számos elismerést, rangos helyezést érnek el nemzetközi sajtversenyeken. Első generációs
magyar sajtkészítőként határozzák meg magukat, termékeik egyre
ismertebbek és népszerűbbek, követik a francia és az olasz iskolát,
a sajtjaik iránti érdeklődést a „gasztroforradalom” vagy a „borforradalom” mintájára „sajtforradalomként” élik meg. A rendszerváltás
előtt is a kor színvonalának megfelelő sajtkészítés volt, de való igaz,
hogy a kézműves sajtkészítés nem volt számottevő, helyette az ipari
gyártás volt a meghatározó. Az uniós lehetőségek által biztosított
eredetvédettségi besorolás megszerzése betöltheti azt az űrt, mellyel
a korábbi eredmények, hagyományok napjaink sajtkészítésében öröklődnek. A helyi termékek megismertetése hozzátartozik a táj és a vidék
nevezetességeihez, így kap a turista komplex információt, beható,
maradandó élményt. A kölcsönös információcserére alapozott fórumot,
a Sajtakadémia megtartását kétévente tervezzük, vagyis a következő
– a sorban a harmadik – 2023-ban kerül sorra. A Sajtakadémia rendezvényén szárba szökkent gondolatoknak a megvalósítása még csak
részben történt meg, a tanulmánykötet szerkesztése és publikálása
is jóval több időt vesz igénybe a megszokottnál, hiszen nem szabad
elfelejteni, hogy nem szakmai team, csupán két egyetemi oktató áll a
rendszer mögött.
A két rendezvény sikerét mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy a
szakterület legismertebb tudományos képviselői nagy számban képviseltették magukat. Ez a tény is arra utal, hogy a Sajtakadémia rendezvénye megérdemelne nagyobb mérvű anyagi támogatást, elsősorban az agráriumban a tejelő állatokkal, tejtermékekkel, sajtokkal,
vidékfejlesztéssel, kézművesekkel (kistermelőkkel), pályázatokkal
foglalkozó egyéb szakmai, szakmaközi és más szervezetek tudnának
ebben segítségünkre lenni. Fontos, hogy a résztvevőket megfelelő
feltételek mellett tudjuk fogadni, a rendezvényre való eljutás utazási
költségét szükséges lenne megtéríteni, és az elhangzott hozzászólások, javaslatok minél nagyobb publicitását is finanszírozni kellene.

A második Sajtakadémia megnyitóján Dr. Kovács Gyöngyi
és dr. Mayer Ágnes
A jövőben továbbra is szeretnénk, ha az érdeklődők ingyenesen –
vagy jelképes összeg ellenében – látogathatnák a rendezvényt. Az
első rendezvényünket a Tej Terméktanács és néhány nagyobb tejfeldolgozó cég támogatta, a másodikhoz Gyomaendrőd önkormányzata
folyósított anyagi- és egyéb fizikai támogatást (helyszín, humánerőforrás stb.), és a sajtkészítők, tejfeldolgozók is tehetségükhöz
mérten felkarolták a Sajtakadémiát. Meg kell vallani – különösen az
első Sajtakadémia tekintetében – hogy a támogatások nem fedezték teljes mértékben az előkészítés és lebonyolítás költségeit, így a
hiányzó részt saját magunknak kellett kipótolni. A szűkös források
eredményezik a publikációval kapcsolatos anomáliák egy részét is,
hiszen a fizetett informatikai és szerkesztői segítség jóval meggyorsítaná a folyamatot.
Fontos üzenete a II. Sajtakadémiának: „A kutatónak
hallania kell azt, hogy miként áll, hol tart most a szakmai oktatás.” Ez a kérdés továbbra is aktuális, hisz
a sajtkészítőképzés során és a tejfeldolgozás vagy
tejtermelés területén dolgozóknak nincs megoldva a
szakmai ismeretek elsajátításának lehetősége. Nincs
ilyen szakmát oktató szakiskola, de a felnőttképzés
lehetőségei között sem szerepel ennek a szakmának
az elsajátítása. Korlátozott a lehetőség arra is, hogy
egy kutató az elméleti síkon elért eredményét kisüzemi
körülmények között, a gyakorlatban kipróbálhassa. Az
általunk szervezett fórumon mindkét fél részéről számos
együttműködési kapcsolat alakult ki.
BEMI z
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Pakisztán tejgazdasága
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság független ázsiai állam
a Közel-Kelet és Közép-Ázsia határán, amely vallási
alapon szerveződött, a különböző etnikumokat az iszlám
vallás egyesíti. Területe 882.000 km2, lakossága 1960
és 2015 között több mint négyszeresére nőtt, és jelenleg
216,5 millió főt számlál. Fővárosát többször áthelyezték,
ma Iszlamabadban van. A terület egyharmadát magas
hegyek borítják, legmagasabb pontjuk a Karakorumban
található K2 csúcs (8616 m). Az ország déli részét az Indus
folyó alföldje uralja, amelynek északi része a termékeny
Pandzsáb, déli része a száraz Szindh. Az Industól keletre a
Thar-sivatag található. Pakisztánban a hűvös, száraz tél és
a meleg, száraz tavasz után a nyári esős évszak, a monszun
ideje következik, amely október-novemberben vonul el.
A magas hegyekben a tél rendkívül hideg, de az április és
szeptember közötti nyári hónapok kellemesek.

A

csapadékmennyiség évről évre radikálisan változik, az áradások és aszályok szabálytalanul követik egymást.
A csapadék dél felé csökken. Pandzsáb területén mediterrán, az Indus-alföld peremvidékein sivatagi-félsivatagi hatás érvényesül.
A déli partvidéket egyes részeken sós mocsarak, a tengerbe ömlő folyók deltáit mangrovemocsarak kísérik.
Az ország a brit Indiai Császárságból vált ki
1947-ben, ekkor lett független. Az ellentmondásos területfelosztások, a muzulmánok
és a hinduk vallásának összebékíthetetlensége miatt lázadások törtek ki Indiában és
Pakisztánban is, amelyek nyomán milliók
hagyták el az országot. A függetlenség kikiáltása óta Pakisztán politikai helyzetét a
stabilitás hiánya jellemzi. A rövid demokratikus szakaszokat katonai puccsok ismételten
megszakították.
Az 1990-es évektől erős kivándorlás indult
meg Európába, a kőolajtermelő arab országokba és az USA-ba. A kivándoroltak többsége (mintegy 4,7 millió fő) a Perzsa-öböl körüli
arab országokban, a második legnagyobb
pakisztáni diaszpóra pedig (1,5 millió) az
Egyesült Királyságban él.
Pakisztán ásványkincsekben nem túl gazdag,
de jelentős kőolaj-, földgáz-, gipsz-, kén-,

foszfát- és érclelőhelyei vannak, amelyekre a
hagyományos textilipar, élelmiszer-feldolgozás mellett feldolgozóipar épült. Számottevő
még a műtrágya- és cementgyártás, valamint
az autó- és hajógyártás.

negyedik helyet foglalja el a legnagyobb tejtermelők sorában. Az egy főre jutó tejfogyasztás évi 231 kg, ami szintén magas az ázsiai
országok között. Az egy tehénre jutó tejhozam
azonban nagyon alacsony, a tehenek esetében (10 hónapos laktációra számítva) évi
átlagban 1.500, a bivalyoknál pedig 1.000 kg
körül mozog, mivel a tejkibocsátás több mint
80 százalékát a maximum 5 tehenet tartó
kistermelők és a kis teljesítményű, igénytelen, zebu típusú helyi fajták (Red Sindhi,
Cholistani, Tharparker, Bhagnari, Sahiwal,
stb.) termelik. A kistestű helyi fajták esetében
genetikai feljavításról és a hozam növeléséről
évszázadokon keresztül – a mélyszegénység
miatt – szó sem lehetett, sőt még állatorvosi
ellátásról sem (ha volt egyáltalán a kistelepüléseken állatorvos), a szegény paraszt örült,
ha egyáltalán tarthatott valamilyen sovány
tehenet. A kisgazdaságokban gépi technikát
gyakorlatilag nem alkalmaznak, vagyis a tartás minden művelete – az etetéstől a fejésig
és a kitrágyázásig – kézi erővel történik. Az
elaprózott tartás miatt nem lehet pontosan
megállapítani a tej- és húshasznosítás arányát sem. Annyi biztos, hogy a kistermelők
az állataikat elsősorban tejtermelés céljából
tartják, és csak a hímivarú szaporulatot és a
kiselejtezett teheneket vágják le.

Pakisztán területének mintegy 60%-a terméketlen. A többnyire öntözött szántóföldeken
búzát, rizst, gyapotot, cukornádat és kukoricát termesztenek. Jelentős még a gyümölcstermesztés is.
A külföldön dolgozó több mint hatmillió vendégmunkás hazautalásai is fontos bevételnek
számítanak. Az ország egyes területein a
közbiztonság hiánya nagy fokú biztonsági
kockázatot jelent az utazók számára. Nem
ajánlott, illetve több helyen engedélyhez
kötött az utazás.
Pakisztánban a mezőgazdaság és ezen belül
a szarvasmarhatartás fontos szerepet játszik
a gazdasági életben. A mezőgazdaság 18-19
százalékkal részesedik a GDP-ből, de a lakosság kétharmad része a mezőgazdaságtól
függ. Maga a tejtermelés a GDP-nek több
mint 10 százalékát adja. Az országban a legutóbbi három év átlagában 22-24 millió szarvasmarhát és 26-28 millió bivalyt tartottak
(az elérhető adatok igen nagy különbségeket
mutatnak). Ez az állomány évente 50-58
millió tonna tejet termel, amellyel az ország a

Kézi fejés egy nagyobb tehenészetben
A kistermelők a tejfeldolgozást (a savanyított
tej, tejföl, túró, vaj és sajt, valamint a sajátos
ázsiai tejtermékek készítését) is házilagosan
végzik, és a helyi, lakossági piacokon értékesítik. A házilagos tejtermékek jó része nem
felel meg a szigorú minőségi követelményeknek. Egy közelmúltban végzett ellenőrzés
600 begyűjtött piaci mintából 422 mintát
fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánított.
Bizonyos hírforrások szerint az is előfordul,
hogy egyes termelők a helyi piacokon vízzel
és egyéb folyadékokkal elegyítik a tejet a
mennyiség növelése céljából, ami fokozza a
fertőzés veszélyét. Ipari szintű tejfeldolgozás
csak a nagyvárosi ellátásban van, és annak
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egy részét is a késztermékek importjából,
illetve az országban jelen lévő multinacionális
tejtermelő vállalatok termeléséből fedezik.
Klasszikus sajtokat Pakisztánban legfeljebb
csak az ott jelen lévő külföldi vállalatok
gyártanak. Ezekből az egy évre jutó országos
fogyasztás évi 0,25 kg körül mozog. Házi
feldolgozásban is készítenek sajtokat, sőt
egy helyi feldolgozó, Imran Szaleh több olyan
tejterméket is előállít, amelyeket ő „parasztsajtoknak” nevez. Ezek a termékek a kézműves sajtok és a túrók kategóriájába tartoznak,
de kétségtelenül hozzájárulnak a tejtermékek
konzerválásához és a választék bővítéséhez.
Pakisztán tejtermékekből – a bőséges termelés ellenére – nettó importőr. Hivatalos
adatok szerint 2020-ban az ország tejexportja
4,69 milliárd rúpiát, importja pedig 18,69
milliárd rúpiát (1 USD = 171 pak. rúpia) tett
ki. A feldolgozott tejtermékeknek az országban előállított mennyiségére nem találhatók
megbízható adatok.

A pakisztáni lakosság nagy mennyiségben és
széles körben fogyasztja az úgynevezett las�szit, amely egy joghurtalapú üdítő tejital,
a nyári melegben kiváló hűsítőként szolgál,
és nemcsak Pakisztánban, hanem a környező országokban, Indiában, Bangladesben,
Nepálban és Srí Lankán is népszerű. A lassi
alapanyaga a joghurt, a friss tej és valamilyen
gyümölcs vagy fűszer, esetleg mind a kettő,
és víz. Készülhet édes vagy sós-édes ízesítéssel. Gyakorlatilag bármilyen gyümölccsel
készíthető, de a leghíresebb a mangó lasszi.
Egyéb nyári hűsítő gyümölcsök, melyekből
szintén készíthető lasszi: eper, banán, ananász, szeder, áfonya, gránátalma, kókusz,
szőlő, körte – gyümölcspépek formájában.
A lasszi készítésekor a joghurtot (tejet) és a
gyümölcskoncentrátumot jól össze kell rázni.
Ízesíthető cukorral, illetve kevés rózsavízzel
(a rózsavíz is hűsít). A lasszi 24 órán át is
eláll hűtőben tárolva, és másfajta ízesítéssel
is készíthető. Nem ritka a pikáns fűszerezésű
sós lasszi sem. Ez azonban inkább a téli időszak melegítő itala.
Nagy mennyiségben fogyasztanak még derített, kisütött vajat, amit ghee-nek (ejtsd:
gí) neveznek. A ghee készítésére azért volt
szükség, mert a vaj hamar megromlott, mivel
nem volt megoldható a hűtve tárolás. A vaj
hevítése vagy felforralása után elpárolog a
nedvesség nagy része, a tejfehérje és a
tejcukor a vajból, így minden könnyen romló
komponens eltávozik.

Imran Szaleh kézműves sajtjai
Mindezek ellenére a tejtermelés kiemelten
fontos szerepet játszik a lakosság élelmezésében és foglalkoztatásában, a vidéki lakosság közel háromnegyed része tart legalább
egy-két tehenet, és a legszegényebb rétegeknek a tej és a kenyér szinte a kizárólagos
táplálékát képezi. Ugyanakkor vannak az
országban korszerű, többek között holstein
fajtákra alapozott, nagyüzemi tejtermelő telepek is, ahol a hozam a fent említettnek a
három-négyszerese.

Korszerű tehenészeti telep Pakisztánban

A ghee-t Indiában és Bangladesben is
fogyasztják, nemcsak praktikus zsiradékfajta
azon az éghajlaton, hanem szorosan összefügg az indiai vallással, mivel az ayurvédikus
konyha egyik meghatározó alapanyaga. A
ghee szanszkrit szó, jelentése tisztított vaj,
és igazi felhasználási területe az ayurvédikus gyógyítás és konyha. Sütésre, főzésre
kiválóan alkalmas, valamint az ayurvédikus masszázsban és terápiákban is szerepet
kap. A vaj hevítésével laktózmentes zsiradék
keletkezik, így azt a laktózérzékenyek is
fogyaszthatják. Energiát biztosít, segíti az
emésztést, erősíti az immunrendszert, tartalmazza az alapvető, zsírban oldódó A-, D-, E-,
K-vitaminokat.
Az alacsony tejhozam perspektívában komoly
lehetőséget is jelent, mivel ha azt tehenenként akár csak 2.000 kg-ra (azaz még
mindig alacsony szintre) sikerülne emelni,
az is millió tonnás nagyságrendű többletkibocsátást eredményezne, és a jelenleginél

sokszorta nagyobb tejexportot tenne lehetővé. A Pakisztáni Tejtermelők Egyesületének
becslése szerint az ország a 2020. évi 680
millió dollárral szemben 30 milliárd dollár
bevételt tudna realizálni a tejexportból. Az
egyik legfontosabb felvevőpiac Kína lehet,
amely hajlandónak mutatkozik nagy mennyiségű bivalytej, valamint élő bivalyok vásárlására. A bőséges termelés ellenére a kiszerelt
tej ára a boltokban literenként 100 és 140
rúpia (170-240 Ft) között mozog, ami magasabb a benzin áránál. A lakossági piacokon az
ár ennek mintegy 50 százaléka.
A pakisztáni tejtermelés takarmánybázisát
elsősorban a legelőfű és a kukoricaszilázs
képezi. Önmagában azonban a fűtermés
tavasztól őszig csak a hegyvidéki területeken, az 1.200 és 3.000 m magasságban
található dús legelőkön elegendő. Itt minden településnek saját legelője van, amely
áprilistól októberig elegendő táplálékot nyújt
a télen istállóba vitt állatoknak. Az alföldi
legelők fűhozama viszont alacsony, itt nyáron is kiegészítő takarmányra van szükség.
Kiegészítésképpen mindenütt használnak
mezőgazdasági melléktermékeket, többek
között gyapotmagot és melaszt. A fajszálabadi kutatók legújabban felfedezték, hogy a
porított burgonyaőrlemény is jó szarvasmarha-takarmány. Ez a jövőben új lehetőséget
jelent, mivel az országban évente 4,6 millió
tonna burgonya terem.
Imrán Hán, az ország miniszterelnöke ebben
az évben egy nagyszabású tejtermelés-fejlesztési programot hirdetett meg, amelynek
keretében az egy tehénre jutó tejhozamot
5.000 kg-ra kívánják felemelni. Erre a célra
a kormány mintegy 239 millió dollárt (40
milliárd rúpiát) különített el. A program keretében tenyészbikaspermát és többezer, nagy
hozamú vemhes üszőt importálnak. Ebben az
évben már mintegy 4.000 amerikai tenyészállat érkezett az országba.
Összefoglalva: Pakisztán a világ tejtermelési
rangsorában a negyedik helyet foglalja el.
A jelenlegi kormány igyekszik fajtaváltással
és technológiai berendezésekkel fejleszteni
a tejgazdaságot, amihez az országban jelen
lévő multinacionális cégek is hozzájárulnak.
A kisgazdaságok önellátásra házilag gyártott,
hagyományos termékei mellett a városellátó
üzemekben bővítik a sajt és egyéb tejtermékek választékát.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Sajtmesterek bemutatása
Az idei esztendőben mindegyik lapszámunkban két-két sajtmestert mutattunk be,
Kerekesné dr. Mayer Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus oktatóinak közreműködésével.

J

elen lapszámban az elsőként bemutatott
sajtmesterünk Kalla Roland, a Sümegprágán
működő családi gazdaság vezetője. Kalla
Roland sajtmester Svájcban született és nőtt
fel, majd később szakácsként is itt dolgozott.
Azután mégis úgy alakult, hogy visszakerült a
család Magyarországra, ahol egy farmot létesítettek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közelében,
Sümegprágán. Először csak az édesapja látta el a
feladatokat, majd amikor terjeszkedtek, és kellett
a segítség, Roland is Magyarországra költözött.

Sajtmester párjával

ezeket a megkereséseket. Megvan a saját törzsvásárlói köre. Többször
indult már sajtversenyen, és többször érmes is lett pl. a Sajtmustrán,
de mostanában erre nem marad ideje, ereje. Utánpótlásként fiaiban
van minden reménye. Évekkel ezelőtt csatlakozott a Sajtkészítők
Egyesülete által koordinált Sajtútállomás projekthez, műhelyébe rendszeresen fogad tanulni vágyó csoportokat. „Minden vidéknek megvan
a saját jellegzetessége, ezt kell megmutatni az utazóknak” – mondja. „Lehetnek a sajtjaim hasonlóak a svájci sajtokhoz, de a magyar
föld, az itteni állatok sajátosságai miatt ugyanolyanok nem lesznek.”
A sajtmesteri vizsgára örömmel jelentkezett. Szívesen vette elő újra a
tankönyveket, vett részt a felkészítésen, és lelkiismeretesen készült
a vizsgára. Márkus Gyuláné tanárnő felkészítő munkáját és a vizsgaszervezésre fordított erőfeszítéseit ezúton is megköszöni.

Roland látta, hogy a magyarországi séfek sokszor azért nem tudnak
igazán kiemelkedőt produkálni a konyhában, mert nem jutnak hozzá
megfelelő minőségű alapanyagokhoz. Ő Svájcból hozta a sajtkultúrákat
és a tudást a sajtkészítéshez. Kezdetben autodidakta módon képezte
magát, majd Csermajorba járt, a Somogyi tanár úr szakmai vezetésével
tartott képzésre. Itt szerzett hivatalos képesítést tudásáról, valamint ő is részt vett a korábban említett egyhetes
svájci tanulmányúton. Jelenleg a 60 hektáros területen
28 magyar tarka, legeltetett, valamint széna- és abraketetéssel ellátott tehén adja az alapanyagot. Azért magyar
tarka, mert az kettős hasznú, jó beltartalmú tejet ad, és
húshasznosításból is jó fajta. Roland nagyon fontosnak
tarja, hogy kizárólag saját tejből dolgozzon, nem akar
vásárolt tejet használni, mert azt nem tartja megbízhatónak. A Kalla családi gazdaság termékei: tejtermékek:
lágyabb és keményebb, többféle ideig érlelt pálpusztai,
camembert jellegű sajt, parenyica sajt, joghurt és orda,
valamint a friss tejet is értékesítik. Húskészítmények:
szárított marhahús, különféle kolbászok. Lekvárok.
A termékek a fonyódi és káptalantóti piacon is elérhetőek, de telefonos egyeztetéssel Sümegprágán is kaphatóak, sőt interneten is rendelhetőek. Sok helyről keresik
Beindul a sajtgyártás folyamata
Roland termékeit, de kapacitás hiányában el kell utasítsa
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Sándor Tamás sajtmester a Bükkből

2010. augusztus, Svájc

A

másik bemutatásra kerülő sajtmesterünk a Bükki Sajtmanufaktúra tulajdonosa, Sándor Tamás. Karrierjének
kezdetén szakácsként próbált szerencsét
Németországban, majd Svájcban, ahol megtapasztalta, hogy Nyugat-Európában milyen
magas minőségű alapanyagokkal, tejtermékekkel dolgoznak a gasztronómiában. Egy kis
olaszországi kerülő után visszatért hazájába,
és Egerben helyezkedett el séfként. Már ekkor
szeretett volna egy kis családi vállalkozást
fűszernövényekkel, saját zöldséggel, gyümölccsel, hidegkonyhával. Aztán úgy alakult,
hogy sajtüzemet is épített Mónosbélen, Eger
és Szilvásvárad között, gyönyörű természeti
környezetben. Jelenleg is itt tevékenykedik,
közel 20 éve. A tejet egy másik családi vállalkozóval (szerződéses partnerrel) közösen
termelik, magyar tarka, kárpáti borzderes és
jersey teheneket tartanak Répáshután.

Faszenes tehénsajt
Hogy honnan is az indíttatás a sajtkészítésre?
Részben onnan, hogy Tamás üknagymamája
főzőnő volt Székelyföldön, másrészről Tamás
Borsodnádasdon töltött gyermekkorának
élményei, a házaknál tartott tehenek, a házi
tej szeretete is hozzájárult. Már fiatal éveiben
házi tejből készített tejes desszerteket, pl.
pudingokat a helyi iskolai büfébe, felkérésre.
A külföldi munkák után egy egri borházat
kibérelve hét éven keresztül készített sajtokat. Kezdetben Kiss Ferenchez járt tanulni,
ebből a kapcsolatból barátság is lett. Majd

kétéves sajtiskolát végzett Csermajorban,
ahol Somogyi Imre tanár úr volt a vezető
oktató, a vele kialakult szakmai barátságra
szintén szívesen emlékszik vissza. A svájciakkal kialakult jó szakmai kapcsolatnak
köszönhetően Tamás több tucat sajtkészítőt
és szakmabelieket (köztük ezen cikk hálás
szerzőit is) vitt magával svájci tanulmányútra, és szervezett egy egyhetes továbbképző tanfolyamot is Emmentál völgyében.
A szakirodalmat folyamatosan tanulmányozza, és visszajár Svájcba tanulni. Amikor a

Alvadékformázás

sajtmesteri vizsgáról értesítést kapott, Tamás
rögtön jelentkezett, és elmondása szerint a jó
hangulatú, tömör, jellemzően elméleti tudást
átadó felkészítést szigorú vizsga követte.
Kiemelte, hogy a legnagyobb részt a mérési
és ellenőrzési feladatok elvégzésében és
egyes technológiai fogásokban profitált a
tanfolyamból. A mérési munkákban a manufaktúráját az egri egyetem és az Állatorvosi
Egyetem is segíti.
A Bükki Sajtmanufaktúra a tejtermékek szinte összes változatát készíti: joghurt, orda, zsendice, friss, félkemény, kemény
sajt, nemespenészes lágy sajt.
Fő termékek: bükki hegyvidéki
kemény sajt, faszenes tehénsajt, szarvasgombás, borseprős,
kakukkfüves sajt, és kísérleti
stádiumban van a gruyère típusú
sajt. A tej hűtve érkezik az üzembe, ott hőkezelik. A termékek
megvásárolhatók Mónosbélen,
az Arany J. u. 8.-ban, valamint
megtalálhatók egri, budapesti és
balatoni vendéglátóegységek-

ben, villányi, mátrai borászatokban. Ruprecht
László külföldi gasztronómiai versenyekre
is Tamás sajtját viszi. A termékeket csomagolja, címkézi, dátumbélyegzővel látja el.
Termékeit vizsgáltatja. Heti 1000-1500 l tejet
dolgoznak fel. Nem szeret versenyezni, de
azért jó pár díjat begyűjtöttek már pl. a
Sajtmustrán, a Nemzetközi Sajtversenyen.
A Magyar Konyha magazintól is elismerést
kaptak. Hargita megyében Tamás az oktatásért kapott elismerést. Ő a Sajtfogások c.
könyv szerkesztője is. A sajtbíraképzésben
egészségügyi okok miatt nem tudott részt
venni, ezt nagyon sajnálja. Megemlékezik
a Sajtmustrák és a Sajtakadémia konferencia gasztronómiai bemutatóiról, amelyekben
igen komoly szerepet vállalt. A mestervizsgát
illetően kiemelten fontosnak tartja megemlíteni: „minden dicséret és elismerés Márkus
Gyuláné Rózsa tanárnőnek jár a szervezői,
oktatói munkájáért”.

Csendélet az érlelőben
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A magyar kézműves sajtkészítők
segítője, Hans Knüsel svájci szakoktató
A Tejgazdasági Szemle 2021/5. számában jelent meg egy cikk rólam, a 2020-ban végzett
sajtmesterekről szóló cikksorozat keretében. Ebben a cikkben megköszöntem Hans Knüsel
tanár úrnak is a tőle kapott szakmai segítséget. Az írás kapcsán az is világossá vált, hogy
nem csak mi köszönhetünk sokat neki. A lapszerkesztő felkérésére ezért most részletesebben
írok arról, amit a magyar sajtkészítésért tett, és amit még tehet a jövőben.

A

cikk megjelenése után tudtam meg, hogy
Hans Knüsel tanár urat Sándor Tamás
sajtmester kollégámnak köszönhetjük,
svájci kapcsolatai révén ő vette fel először vele
Magyarországról a kapcsolatot 2014 körül. 2015
tavaszán több magyar sajtkészítő, többek között
maga Sándor Tamás és gazdaságunk tulajdonosa,
Ficsor Árpád kiutazott Luzern kantonba, Sursee-be, a
tejipari szakképző iskolába (Berufsbildungszentrum
Natur und Ernährung Milchwirtschaft), ahol akkor a
tanár úr tanított. (Én akkor éppen Márkus Gyuláné
sajtkészítő OKJ-tanfolyamán vettem részt, és a
magyar sajtkészítő hagyományok megismerésével
voltam elfoglalva. Azóta is ez a kettősség, a svájci
és a magyar hagyományokból való építkezés, azok
továbbvitelének szándéka jellemző gazdaságunkra.) Egyhetes, tartalmas gyakorlaton vettek részt, ahol különféle svájci sajtok készítését
sajátíthatták el az iskola korszerűen felszerelt tanműhelyében. Innen
sok német nyelvű jegyzettel tértek haza, melyek azóta is alapvető
forrásmunkák számomra, ha bármilyen sajtkészítéssel kapcsolatos
kérdésre keresem a választ.
2015 nyarán a tanár úr tett látogatást Magyarországon a képzésen
részt vevő sajtkészítők meghívására. Minket is meglátogatott, én
ekkor találkoztam vele először. Nagy tudású szakembert ismertem
meg benne, aki derűjével, kiegyensúlyozottságával, élethez való
hozzáállásával emberileg is példát tudott mutatni. 2016 tavaszán
mi utaztunk ki Ficsor Árpáddal tanulmányútra, mivel új érlelő tervezését fontolgattuk. Ekkor jártam először Svájcban. A tanár úr által
összeállított, jól szervezett program során emberléptékű kisüzemeket
láthattam, ahol igényes szakmai munka folyt, ez a hozzáállás azóta
is minta számomra. Emellett nagyon sok konkrét címet kaptunk,
ahonnan az érlelőben szükséges gépek, technológiák beszerezhetők
voltak. Tetszett, hogy Svájcban komoly háttéripar épült a sajtkészítés
mögé, és hogy a helyi termelők előnyben részesítik a helyi beszerzési
lehetőségeket.
2018-ban és 2019-ben is járt Magyarországon az akkorra már
nyugdíjba vonult tanár úr. Mindkét alkalommal készítettünk közösen
sajtot, és mindkét alkalommal számos jó tanácsot, ötletet kaptam
a sajtkészítési technológiánk tökéletesítéséhez. Az építőnek szánt
bírálatait mindig nagy tapintattal, négyszemközt mondta el, nagyon
figyelt arra, hogy senkit ne hozzon kellemetlen helyzetbe. Az ezekről
készült jegyzeteket azóta is gondosan őrzöm. Mindkét alkalommal

járt más sajtkészítőknél, például Sándor Tamásnál
is. 2019-ben szakmai előadást is tartott a sajtok
érleléséről a tervezett mestervizsgára való felkészülés jegyében, ahol nekem volt lehetőségem
tolmácsolni. Önzetlenségére jellemző, hogy csak
az utazási és fénymásolási költségeiért kért pénzt,
és kérte, hogy gondoskodjunk a szállásáról, ellátásáról itteni tartózkodása alatt. Ennek köszönhető,
hogy számunkra és a résztvevők számára vállalható költséggel megvalósulhatott a jól sikerült szakmai nap. A tolmácsolásra engem kértek fel, ami a
megtiszteltetés mellett szakmailag is jó fejlődési
lehetőséget jelentett számomra. Az előadás során
lehetőség volt a sajtkészítés számos területét
érintő kérdéseket is feltenni, amire szintén nagyon
tanulságos válaszok születtek. Az itt elhangzottak is sokat segítettek
abban, hogy fel tudjak készülni a 2020-as etyeki Sajtmustrán tartott
előadásomra.
Azóta a járványhelyzet nem tette lehetővé a személyes találkozást,
de továbbra is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Amint a járványhelyzet engedi, a tanár úr örömmel jön újra Magyarországra.
A meghívás rajtunk, magyar sajtkészítőkön múlik, tudomásom szerint Sándor Tamás keresi már a legközelebbi meghívás időpontját.
A tanár úr felajánlotta, hogy szívesen meglátogat sajtkészítőket,
hogy helyben tudjon segíteni az ott felmerülő kérdések magoldásában, mivel a tanácsadásnak ezt a módját érzi a leghasznosabbnak.
Szívesen vállalja újabb szakmai napok tartását is, hazai sajtos szakemberek részéről felmerült például igény a svájci raklett készítésének alaposabb megismerésére, de sok más téma is szóba jöhet. Én
magam a tolmácsolásban szívesen részt veszek, de tudom, hogy van
több nagyon jó német tudású szakember nálunk, például Kalla Roland
sajtmester kollégám.
Azt mondják, hogy a tudásunk akkor válik igazán értékké, ha merjük
önzetlenül megosztani másokkal. Hiszek abban, hogy alapos szakmai
ismeretekkel, az általunk előidézett és irányított folyamatok tudományos hátterének ismeretében tudunk igazán jó munkát végezni,
minőségi termékeket készíteni. Nagyon örülhetünk annak, hogy ennek
eléréséhez vannak olyan külföldi barátaink, akik hosszú évek szakmai,
üzleti és emberi tapasztalatával készségesen, a magyar sajtkészítés
ügyét őszintén szívükön viselve segítenek bennünket.
Magyar László sajtmester, Paraszt Sajt z
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A negatív energiamérlegről (2/2)
AZ ENERGIAHIÁNYOS IDŐSZAK MEGFELELŐ MENEDZSMENTJE
Bevezetés
Az optimális fertilitás és a szubklinikai, illetve
klinikai ketózis és a kapcsolódó problémák kockázatának csökkentése érdekében elsődleges
fontosságú, hogy a tejelőtehén-menedzsment
programjában kiemelten foglalkozzunk a negatív energiamérleg időszakával. Az ellést követő
energiahiányos időszak komoly kihívást jelent a
telepeken, mivel egyszerre kell megküzdeni a
szárazonállásról a tejtermelésre való áttéréssel
és a tehén megfelelő kondícióban tartásával.

A tranzíciós időszak helyes
menedzsmentje
A szárazonállás időszakából a tejtermelés periódusára való zökkenőmentes áttérés elősegíti a szárazanyag-felvétel emelkedését. Ezáltal
lerövidül a negatív energiamérleg állapotának
időtartama, csökken a szubklinikai ellési bénulás
és a többi, alacsony szárazanyag-felvételhez
kapcsolódó probléma kialakulásának kockázata.
A tejtermelés minél könnyebb beindulásához
több tényezőre is ügyelni kell:

Az ellés levezetése
Biztosítsuk a lehető legkönnyebb elléslefolyást:
• Igyekezzünk kiküszöbölni a stressztényezőket, ne válasszuk el a tehenet a megszokott
csoportjától. Biztosítsunk az elletőben megfelelő klímát, lehetőleg kerüljük az olyan,
stresszt okozó műveleteket, mint például
nagy mennyiségű folyadék kényszeritatása
az állattal “drench” útján. Egyre több telepen
találunk ún. “stresszmentes” elletőt. Ez egy
szalmával almolt terület, ahová a várható
ellés előtt néhány héttel kerül a tehén, és az
ellést követő pár hétig ott is marad.
• Előnyös, ha a kondíciópontszám az ellés körül
3.0-3.5. Napjaink holstein tehenei esetében
ez inkább 3.0.
• Segítsük a tehenet, hogy könnyű legyen az
elléslefolyás: válasszunk megfelelő bikát.
Tartsuk fenn a vér megfelelő Ca-szintjét:
• A szárazonálló periódusban biztosítsunk
megfelelő magnéziumellátást.

• Itassunk a tehénnel ellés után energiaitalt (pl.
Fitness Drink), amely kiváló Ca-forrás.
A szubklinikai ellési bénulás következményeként további problémák is felléphetnek az
ellés körül:
• Legnagyobb kockázata a tőgygyulladás előfordulásának van. A mastitis fájdalmat, komolyabb esetben lázat okoz, ami a szárazanyag-felvétel csökkenéséhez vezet. Az ellés
környékén ellenőrizzük a teheneket tőgygyulladás szempontjából, és a beteg állatokat
azonnal kezeljük.
• Magzatburok-visszatartás és méhgyulladás
is előfordulhat. Egészséges tehén esetében
a placenta az ellést követő 6-8 órán belül
távozik. A magzatburok-visszatartás metritist
okoz, de méhgyulladás akkor is felléphet, ha
a placenta időben kiürült a méhből. Az akut
méhgyulladás lázat és csökkent szárazanyag-felvételt okoz.
• Naponta egyszer érdemes megmérni a tehén
testhőmérsékletét, ezzel időben felismerhető
a beteg állat, mielőtt komolyabbra fordulna a
betegség.

Takarmányozás az ellés körül
Az ellést követően fontos a tehén megfelelő
takarmányozása, lehetőleg kerüljük a drasztikus
változtatást a takarmány-összetételén:
• Az ellést követően a takarmány energiakoncentrációját emeljük a maximumra. Ezzel
részben pótolható az alacsonyabb szárazanyag-felvétel miatt fellépő energiahiány.
Magasabb abrakhányaddal összességében
növelhetjük a szárazanyag-felvételt.
• Biztosítsunk megfelelő szintű glükogenikus
energiát. Ezzel növelhetjük az inzulinszintet,
ami segít a zsírmobilizáció enyhítésében.
• A takarmányadag legyen megfelelő szerkezetű és ízletes, tartalmazzon elegendő mennyiségű strukturális rostot.
• Naponta kétszer ellenőrizzük a bendő telítettségét. A bendő teltsége megmutatja, hogy az
utolsó 2-6 órában megfelelő volt-e a takarmányfelvétel. A bendő telítettsége a tranzíció
időszakában akkor megfelelő, ha az 5-ös
skálán 3.5-4.0 között van.
• Naponta kétszer ellenőrizzük a trágya állagát.
A bélsár-konzisztencia pontértéke megmutatja a takarmány megrágásának, bendőbeli
fermentációjának és emésztésének a hatékonyságát.

A kondíciópontszám helyes
menedzsmentje a laktáció során
A kondíciópontszámot (BCS) a laktáció során
mindvégig a megfelelő értéken kell tartani.
Előnyös, ha a kondíciópontszám az ellés körül
3.0-3.5 az 5-ös skálán. Napjaink holstein tehenei esetében ez inkább 3.0.

A kondíciópontszám az ellésnél
Ha a kondíciópontszám az ellés idején 3.5 felett
van, akkor az ellés problémás lesz, ami stresszt
okoz, tovább csökkentve a szárazanyag-felvételt. Ezenfelül az ellés folyamatának közvetlen
étvágycsökkentő hatása is van. A kettő együtt
nagy mértékű zsírmobilizációhoz vezet, amely
növeli a szubklinikai vagy klinikai ketózis kockázatát, az összes káros következménnyel együtt.
Ha a kondíciópontszám az ellés idején 3.0 érték
alatt van, akkor az állatnak nem lesz elegendő
tartaléka a magas szintű tejtermeléshez, és a
tejzsírtartalom is alacsony lesz.

A kondíciópontszám alakulása
a laktáció első hónapjaiban
Teljesen normális jelenség, hogy ellés után a
kondíció 0.5-1.0 ponttal csökken, de nem szabad, hogy 2.0 alá essen! Ha egyes teheneknél
a kondíció túlzott mértékben csökken, akkor
az valószínűleg nem takarmányozáseredetű,
hanem egyéb problémára vezethető vissza, pl.
sántaság, amelynek következménye a csökkent
szárazanyag-felvétel.
Ha a kondíciópontszám állományszinten esik
vissza túlzottan, akkor meg kell vizsgálni, hogy
mi az oka. Milyen takarmányt kapott a szárazonálló és az ellés-előkészítő csoport, hogyan
történt az áttérés a szárazonállásról a tejtermelésre, milyen takarmányt kapnak a frissen
ellett tehenek, milyen arányban fordul elő ellési
bénulás vagy egyéb betegség, stb.?
Vannak olyan telepek, ahol főleg az üszőkkel
fordulnak elő a problémák. Ebben az esetben
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különös figyelmet kell fordítani a fiatal állatokra,
hiszen ekkor kerülnek át a tejelő tehenek közé.
Az istállót is meg kell nézni: mekkora hely áll
rendelkezésre az etetőút mentén, az üszők ki
tudnak-e térni az idősebb tehenek erőszakoskodása elől, a fiatal üszők tudnak-e rendesen
inni az itatórendszerből, stb.?

A kondíciópontszám
a laktáció második felében
A laktáció második felében komoly kockázata
van annak, hogy a kondíciópontszám túlzott
mértékben megemelkedik, az ellés idejére elérheti a 3.5 feletti értéket is. Ennek oka általában
az, hogy a telep adottságai nem teszik lehetővé
a fogadócsoport és a laktáció második felében
lévő csoport külön takarmányozását.

A kondíciópontszám nyomon követése
A laktáció során rendszeresen ellenőrizni kell a
kondíciót. Az 5-ös skálán a kondíció alakulását
az alábbi ábra szemlélteti.
A kondíciót össze kell vetni a laktációs fázissal.
Ha a telepen nem szezonális az elletés, akkor
egy bizonyos időpillanatban meg kell állapítani az
összes tehén kondícióját, és a laktációs fázisnak
megfelelő ajánlott kondícióval összevetni minden
egyes állat értékét. Ezzel megállapítható az átlagkondíció alakulása a telepen.

Többszöri felméréssel minden egyes tehénnek felrajzolható a BCS-görbéje és a telep
átlagának görbéje.
Az eredmények kiértékelésével megállapítható a takarmányozás és a menedzsment hatékonysága, illetve azonosíthatók a magasabb
kockázatnak kitett egyedek.

A szubklinikai ketózis
megelőzése és kezelése
Az energiahiány következményeit enyhíthetjük optimális takarmányozással és a fentiek-

ben említett intézkedésekkel. A holstein fajtájú
tejelőtehén genetikai potenciálja olyan magas,
hogy szinte lehetetlen teljes mértékben kiküszöbölni a negatív energiamérleg által okozott
problémákat.

Glükogenikus anyagok
Az energiahiány enyhítésére az egyik lehetőség
az állatok ellátása glükogenikus takarmánykiegészítőkkel, pl. propilén-glikol és glicerol. Ezek
alkalmazásával a tehén számára emelt szinten
biztosítjuk az elérhető cukrokat:
• Ezeket a molekulákat a tehén a cukorhoz
nagyon hasonló módon, a glükóz alternatívájaként használja fel energia-előállításra, ezzel
csökkentve a glükózszükségletet.
• A molekulák a glükóztermelés kiindulási
anyagaként is szolgálnak (glükoneogenezis).
A glükoneogenezis anyagcsere-folyamat,
amelynek során glükóz-előállítás történik nem
szénhidrát szénvegyületekből, pl.:
• piruvát
• laktát
• glicerol
• rövid szénláncú zsírsavak: pl. propionát
• glükogenikus aminosavak: alanin, glutamin,
aszparagin, prolin

Összefoglalás
Utóbbi két cikkünkben a tejelőtehén életének
egyik legnehezebb szakaszáról, az ellés körüli
időszakról volt szó. A szárazonálló periódusról
a tejtermelésre történő áttérés komoly kihívást
jelent a telepek számára. Az Inter-Mix Kft. ebben
is segítséget nyújt termékeivel és szakértelmével.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Forrás: Trouw Nutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina z

A propilén-glikol és glicerol hatása
az energia-anyagcserére
A tehén által felvett propilén-glikol és glicerol egy része közvetlenül a bendőből felszívódik, és a glükoneogenezis szubsztrátjaként
kerül felhasználásra. A fennmaradó mennyiség
propionáttá és acetáttá fermentálódik a bendőben, további glükogenikus energiát biztosítva a
tejtermeléshez.

További információ:
www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo

Szeretettel várjuk standunkon (F/801)
Hódmezővásárhelyen!
XXVIII. Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok 2021. szeptember 23-24-25.
A Sprayfo és Fitness Drink hivatalos
magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Tel.: +36-1-402-10-10,
Fax: +36-1-402-10-11,
e-mail: intermix@intermix.hu,
www.intermix.hu
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CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is.
ÉEVI

MINDKETT T KEZELI
& FENNTARTJA A TERMELÉST
Egyedülálló antibiotikum és nem szteroid gyulladáscsökkentő
kombináció tejelő tehenek és tehenészetek számára.
Az állatok számára: gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom, magasabb szintű állati jólét.
Az állatorvos számára: magasabb biológiai hasznosulás a fenntarthatóbb antibiotikum gyógykezeléshez.
Az állattartók számára: gyors gyógykezelés és a termelés mielőbbi visszaállítása.

Shaping the future of animal health

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77
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Új élelmiszer-biztonsági protokollok
= Befektetés a jövőbe
Már negyed évszázados múltra tekint vissza az élelmiszeripari szereplők támogatásában
érdekelt Bentley Magyarország Kft. Az elmúlt 25 év klasszikus értelemben szólt
és szól a folyamatos fejlődéséről és építkezésről, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
mára rekordszámú gyártó választotta a céget hazai forgalmazójának.
Arról pedig, hogy mik a benyomásai az utóbbi időben folyamatosan átalakuló piacról,
milyen trendeket lát, és milyen jövőt lát saját maga és csapata előtt, Buzás Csabával,
a Bentley Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk.
Az Ön meglátása szerint mennyiben érintette a
érdekelt termékpalettájával. Ez a sok szegmens
pandémia az élelmiszeripart?
hogyan fedhető le egyetlen cég égisze alatt?
A globális gazdasági sokk, ami az egész világot érte,
Valóban nagy a kihívás, de az elmúlt évtizedek már
még jócskán érezteti hatását, nem mondhatjuk, hogy
bizonyították, hogy megfelelő szervezeti kultúrával
kilábaltunk belőle – sem gazdasági, sem egészségés felépítéssel minden szegmenst folyamatosan el
tudunk látni. Éppen ezért hozzuk létre a már 1996 óta
ügyi szempontból. Az elmúlt másfél évben eltérő piaci
működő Bentley Magyarország Kft. mellé a Bentley
reakciókkal találkoztunk, azonban az szinte mindenkire
Labor Kft.-t. Az új felépítéstől a szervezeti átláthatónézve kijelenthető, hogy komoly fókuszt kapott az élelmiszer-higiénia, az élelmiszer-biztonság. Ráadásul a
ság fokozódását, a működés optimalizálását várjuk,
fogyasztók viselkedésén túl megváltoztak a disztribúcino meg a cég imázsa is konkrétabb, szegmentáltabb
lesz. Gondoljon csak bele, ha korábban valaki egy
ós csatornák is, és sokakat terhelt export- és logisztikai
laboratóriumi eszközt keresett nálunk, a böngészés
nehézség is. Mi a szerencsések közé tartozunk, eddig
közben találkozott a villanypásztorainkkal, a precíziós
elkerültek minket a beszerzési problémák.
takarmányozási rendszerünkkel vagy éppen az állatAlapvetően jellemző ránk, hogy mindig igyekBuzás Csaba, ügyvezető
szünk innovatívan reagálni a gazdasági hatásokra,
mérlegeinkkel. Mostantól sokkal inkább a szektorfolyamatosan keressük az új lehetőségeket a piaci igényekre, a keres- specifikusságra helyezzük a hangsúlyt.
letkielégítésre szolgáló termékeket és szolgáltatásokat. Azt, hogy az
élelmezés-biztonság előtérbe került, mi is érzékeljük, hiszen partnereink Mit fognak a változásokból tapasztalni meglévő partnereik, és mire
– sok esetben – teljesen új akcióterveket és protokollokat dolgoztak számítsanak jövőbeni ügyfeleik?
ki, vezettek be, amelyekhez kifejezetten a legfejlettebb technológiákat Adminisztratív lépésnek indult, de mára azt látjuk, hogy lesz még
keresik. Egy vezérigazgató ügyfelünk fogalmazott találóan, ők úgy tekin- hozadéka: még gyorsabb ügyintézést és a raktárkészlet optimalizálását
tenek erre az időszakra, mint a jövőbe való befektetésre. Márpedig ha fogják érzékelni a partnereink. Illetve weboldalainkat is úgy építettük fel,
valaki évekre előre tervez, akkor célszerű alaposan körüljárnia a lehető- hogy minden érintett iparág megtalálja a számára releváns termékpaletségeket. A Bentley Magyarországnak pedig éppen az az egyik erőssége, tát. Két oldalunk (bentleylabor.hu és medidiagnosztika.hu) kifejezetten
hogy egy olyan szakmai team áll a partnerek mögött, akik konzultálnak, az élelmiszeriparban, egészségügyben, vendéglátóiparban, vízminőségtanácsot adnak, felmérik az igényeket, és cégre szabott megoldási ben és kutatásokban érdekelt szereplőknek készült.
javaslatot adnak. Standardizáltan nem lehet az élelmiszeripari szereplőAz üzleti világban ilyenkor már bőven zajlik a jövő tervezése. Önök
ket kiszolgálni, nincs két egyforma cég.
milyen várakozással tekintenek 2022 elé?
Mit gondol, milyen kihívások várnak a jövőben a szektor szereplőire? Az elmúlt hónapban egy új és nagyobb irodába költöztünk, ahol egy
Nagyon kiszámíthatatlan, mi jöhet még. Az állategészségügyi járványok bemutatótermet is kialakítottunk, ez pedig a gyakorlati edukáció miatt
hatása, az élelmiszerárak folyamatos növekedése, a klímakatasztrófa, nagy és fontos lépés. Még minket is meglepett, milyen nagy az igény
valamint a nemzetközi és hazai kormányzati intézkedéseknek való cégek számára szervezett szakmai tréningek, gyakorlati bemutatók
folyamatos megfelelés állandó monitorozást igényel. Egy biztos, a iránt, de a legnagyobb örömmel teszünk eleget a kéréseknek, hiszen
a Bentley életében az ismeretek és
nemzetközi trendek és anyacégünk, az
információk átadása, bővítése régóta
amerikai Bentley előrejelzései szerint
hangsúlyos. Nagyon bízunk benne, hogy
is maradni fog a prioritási lista élén az
2022-ben ismét lehetőségünk nyílik
élelmiszer-biztonság.
megszervezni az éves szakmai konfeA Bentley Magyarország köztudottan
renciánkat, ezentúl pedig szakmaspeaz élelmiszeripar mellett a mezőgazcifikus alkalmakat is tervezünk, hiszen a
legújabb eljárások mégis a gyakorlatban
daság, az egészségügy, a vendégismerhetők meg igazán.
látás és a vízminőség területén is
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Kézműves Sajtkészítés
Támogatása
3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések
a kisüzembe.

Logo R26 G23 B27
Element RGB R243 G153 B0
Subline R134 G135 B136

3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.
3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.

Bizerba Mérleg Hungária Kft. • H-1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.
Tel.: +36 1 471-4000 • Mobil: +36 20 444 1789 • E mail: hu.info@bizerba.com

www.bizerba.hu

Bentley_LaborTermekpaletta_210x147mm
Tuesday, October 12, 2021 11:10:54 AM
Composite 150 lpi

BENTLEY LABOR
Az élelmiszerbiztonság szolgálatában
Válasszon Ön is sokoldalú, megbízható és korszerű termékpalettánkból!
BENTLEY
TEJVIZSGÁLATOK
(beltartalom, szomatikus
és összmikrobaszám)

GÁTLÓANYAG
ÉS TOXIN TESZTEK

HIGIÉNIAI ELLENŐRZÉS
(Hygiena luminométerek,
gyorstesztek)

(tej, takarmány gyorstesztek)

ALLERGÉN
VIZSGÁLATOK
(Hygiena tesztek
felületekre, termékekre)

Biochip alapú
laboratóriumi
élelmiszer
analizátor

Mikrobiológiai
tápközegek,
fogyóanyagok
és készülékek

Bentley Magyarország Kft. I 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com I Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu
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A Kadar csemegesajt

L

apunk ez évi májusi számában a rúzzsal érő sajtok csoportjába
tartozó teasajt készítéséről írtam. A Kadar sajt több tulajdonságában mutat hasonlóságot a teasajttal, készítésének menete
viszont nagyon eltér attól. A Csermajori Tejipari Technikumban
töltött tanéveim során (1962-66) a technológia-szakkör keretében
Beszterczei László tanár úrral foglalkoztunk ennek a sajtnak a kézműves előállításával. Bizony mára már sokan elfelejtették ennek a sajtnak
még a nevét is. Az utóbbi 50 év fellelhető tejipari szakkönyvei nem
írnak róla, de még az interneten sem találtam rá.
A Kadar sajt készítésének technológiáját Haller József dolgozta ki.

A Kadar csemegesajt tehéntejből tejsavbaktérium-színtenyészet,
alvasztóenzim és kalcium-klorid hozzáadásával készített, sózott,
Brevibacterium linens baktériumflórával érlelt, jellegzetes érzékszervi
tulajdonságú, gyéren röglyukas, lágy, zsíros sajt.

2. Felhasználható anyagok
tehéntej
tejszín
részben fölözött tej, sovány tej vagy ezek kombinációi
tejsavbaktérium-színtenyészetek
Brevibacterium linens színtenyészete
rennin (oltó) vagy más megfelelő alvasztóenzim
víz (ivóvíz-minőségű)
kalcium-klorid
étkezési só

3. A sajt mérete és tömege
Alak
Négyzetes hasáb
		
		

Méret, cm
hosszúság: 14-15
szélesség: kb. 4 cm
magasság: kb. 4 cm

Tömeg, kg
kb. 1 kg

4. Összetételi követelmények
Szárazanyag-tartalom, legalább, % (m/m): 47,0
Zsírtartalom a szárazanyagban, legalább, % (m/m): 45,0
Ha a kézműves sajtkészítő nem állítja be a kádtej zsírtartalmát, mert
teljes tejből indul ki, és nem jelöli meg a terméken a zsírfokozatot,
akkor a követelményeknek eleget tett.

5. Érzékszervi követelmények
külső

a kéreg
fizikai
állapota

lyukacsozottság
szag
íz

1. A termék meghatározása

a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a kéreg
bevonata
a sajttészta
színe
állomány

alakja szabályos négyzetalapú hasáb, mérete és
súlya az előírásnak megfelelő, az alsó és a felső
lapja egyenes, oldallapjai gyengén kidomborodóak,
az élek mérsékelten legömbölyítettek.
nem teljesen sima, nem teljesen zárt, hanem
kis mértékben röghézagos, vékony, rugalmas,
gondozott, rajta legfeljebb a sajtgyékény
nyomai láthatók.

a sajt kérge aranysárga vagy vöröses színű,
kissé nyálkás (rúzsos) tapintású.
csontfehér vagy egyenletesen
szalmasárga színű
mérsékelten lágy, majdnem kenhető,
ízleléskor a szájban elomló.
a sajt vágási felületén mérsékelt számú,
egyenletesen elosztott, kisebb röglyuk látható.
kellemesen savanykás, enyhén pikáns,
jellegzetesen aromás szagú.
kellemesen sós, enyhén savanykás,
enyhén pikáns (romadurra emlékeztető),
jellegzetesen zamatos, tiszta ízű.

6. A kézműves előállítás jellemzői
Alapanyaga: kifogástalan minőségű, friss tehéntej, melynek legfeljebb 7,0-7,2 SH° a savfoka.
A sajttej zsírtartalmát 3,4-3,5%-ra állítják be hagyományosan.
A kézműves sajtkészítőnek nem kötelező beállítani a kádtej zsírtartalmát, ha teljes tejet dolgoz fel, mert a kész sajtja úgyis meghaladja az
előírt szárazanyag- és szárazanyagra vonatkoztatott zsír%-tartalmat.
Az évszaktól függően változó belső sajtszíneződést korrigálhatják
megfelelő mennyiségű sajtfesték alkalmazásával. A sajtfestéket a
pasztőrözés előtt adagolták a tejhez, jól feloldva, vékony sugárban
öntve, és alapos összekeveréssel.
A tejet pasztőrözhetik tartályszerű hőkezelő berendezéssel 63-65
°C-on, 30 perces hőn tartással, vagy 72-74 °C-on 20-40 sec hőn
tartással, utána 47 °C-ra hűtik. Nyers tejből is készülhet a sajt, de ezt
fel kell tüntetni!
Az üst vagy kádtej előkészítése során szükség szerint kalciumkloridot adagolnak. Ennek mennyisége: 10-20 g/1000 liter tej. A kalcium-kloridot előzőleg 80 °C-os, ivóvíz-minőségű vízben feloldják,
majd visszahűtik 40 °C közelébe. Állandó keverés közben adagolják
a sajttejbe. Beoltás előtt a tejet 0,3-0,5% vajkultúrával érlelik, míg a
próbatej savfoka 0,2-0,3 SH°-ot emelkedik.
A tej alvasztását és az alvadék kidolgozását sajtkészítő üstben vagy
duplikatúrás sajtkádban végzik.
A beoltást 44-48 °C-on annyi oltóenzimmel végezték, hogy kb. 7-10
perc alatt alvadjon meg a tej. A megalvadt tej állománya májszerű.
Elősajtoláskor az alvadékot hárfával először 1-2 cm élhosszúságú
kockákra, majd féldió, később babszem nagyságú rögökre aprítják.
A felaprított alvadékot folyamatosan keverni kell, vigyázva arra, hogy
össze ne csomósodjon! 10-15 perces keverés után a savó nagy részét
eltávolítják. Ezután az alvadékot tovább kell keverni. A sajtolást az
alvadék felaprításától számított 30 percen belül be kell fejezni. Ez
időre az alvadék rendszerint formázásra érett (tehát nincs külön utómelegítési és utósajtolási szakasz sem a kidolgozás során).
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A formázás alatt a sajtolóhelyiségnek 28-32 °C-osnak kell lenni,
nehogy lehűljön a sajtok felülete. A formázás gyorsan történjen!
A formázó fémformákba mert alvadékot a formákkal együtt „izzasztószekrénybe” helyezik. Itt a sajtok 28-32 °C-on tartózkodnak. 30 perc
múlva megforgatják őket, és a forgatást óránként ismételik. 6-7 óra
izzasztás-forgatás hatására a sajtok kellően megszikkadnak.
A szikkadt sajtokat sófürdőben sózzák 6-7 óráig. A sólé jellemzői:
18-20%-os (m/m) nátrium-klorid-tartalom, 10-12 °C-os és 10-15
SH°-os. Sózás után a sajtokat „csurgatják”, azaz 3-4 óra hosszat
szikkasztják.
Ezután kerülnek a sajtok az érlelőpincékbe, ahol érlelődeszkákra rakják azokat. Az érlelés hőfoka 5-6 °C-os, és 80-85% a relatív páratartalom. A sajtokat naponta kezelni kell, ami forgatásból és sós savóval
való kenegetésből áll, majd tiszta, száraz deszkára kell újra helyezni
őket. Az érlelési idő 3-4 hét. Az érés 10-12. napján indul meg a felületi
rúzsképződés. A túlságos rúzsképződést viszont meg kell akadályozni.
Az érés végére a rúzsnak meg kell száradni.
Csomagolni csak a megszikkadt sajtokat szabad. A sajtok korábban
az érés után alufóliába kerültek, majd színes nyomtatású papírdobozokba.
A Kadar csemegesajt bemutatásával végére értem azon sajtok sorozatának, melyeket a Csermajori Tanműhelyben készítettek az 1930-as
évektől az 1960-as évek végéig. Tanműhelyünk ebben az időszakban
egy valódi manufaktúra volt, ahol a legtöbb technológiai műveletet

kézzel vagy egyszerű gépekkel végezték a tanulók mestereik és
szakoktatóik irányításával.
A sajtműhely közepén egy rézből készített sajtüst állt. Ebben készült
1000 liter tej felhasználásával egyetlen ementáli sajt, mely elkészültével 100 kilogrammnál is többet nyomott. Terjedelme és súlya miatt
2 tanuló állt az üst mellett, és végezték felelősen a munkát az üsttej
beoltásától az érlelés végéig, nagy gonddal. E sajt a vizsgasajtok
között is szerepelt, nagy izgalmat okozva a vizsgatételek kihúzása
közben.
Voltak még a sajtműhelyben más sajtkészítő-berendezések is. Így
többek közt egy 125 literes, duplafalú üst és három darab duplafalú
sajtkád is. Ezekben kis- és középméretű lágy és félkemény sajtokat
gyártottak. A sajtok közül nagy hírnévre tett szert a pálpusztai, a
teasajt, a Lajta, a Moson megyei csemegesajt (Ilmici sajt), valamint
az Óvári sajt.
Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II., Élelmiszeripari és
Begyűjtési Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1954.
Ketting F. (1959): Laboratóriumi gyakorlatok III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Somogyi I. (1964): Technológiai szakköri napló (1964),
Csermajori Tejipari Technikum, 1964.
Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet, Budapest, 1956.
Somogyi Imre, tejipari szakmérnök-tanár z
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FUTÓMŰFELÚJÍTÁS PROFFESSZIONÁLIS,
DÁN GYÁRTMÁNYÚ KVK KALODÁKBAN
A KVK 800-1-es modell ideális megoldás a szak-

Hidraulikus működtetésű

szerű munkavégzésre, az állatok gyors kezelésé-

• elülső kapu

re, lehető legkisebb stressz mellett. A hidraulikát

• hátulsó kapu

meghajtó 5,5 kW-os elektromotor csupán 64 dB

• dupla mellkasheveder

zajterhelésű. A kaloda rendkívül nagy szilárd-

• a szarvasmarha

ságú, masszív kialakítású a 200 kg testtömegű

munkamagasságba

növendékektől az 1 tonnás tenyészállatok kör-

emelése

mözéséig megbízhatóan használható. Minden

• mandzsettás lábvég

munkapozíció kitűnően megvilágított. Két körmö-

emelés

ző szakember egyszerre dolgozhat egy állaton,

• csülökalátámasztó

így a körmözésre szánt idő az állat rögzítésétől a

munkaasztal előre/hátra-

kiengedésig 5-6 percre rövidülhet. Nagylétszámú

jobbra/balra

tejtermelő tehenészetek részére, előbb vagy
utóbb nélkülözhetetlen lesz ez az állat- és mun-

• elülső vonócsörlő

kaerő-kímélő, hatékony, gyors munkaeszköz.

ÉRDEKLŐDNI:
Tóth Fivérek Kft.
Szegvár

Leholand Kft.
Szegvár

Tóth József

Tóth Zsolt

Dr. Lehoczky János

30-902 8467

30-278 6588

30-9453 764

j.toti1970@gmail.com

tzsolt22@freemail.hu

leholeho@icloud.com

27

www.tejgazdasagiszemle.hu

A Nádudvari Élelmiszer Kft Tejüzeme a hazai piacon eddig kivívott pozíciójának
további erősítésére, valamint export piacokra lépéséhez

TEJ BESZÁLLÍTÓKAT
keres hosszú távra.

Jelen gazdasági helyzetben a tej beszállítóinkat úgy támogatjuk, hogy számukra tisztességes
felvásárlási árakat biztosítunk, valamint pontosan, határidőre fizetünk.
Amennyiben szeretne kiváló minőségű alapanyagával részese lenni termékeink előállításának,
várjuk jelentkezését a nadudvari@nagisz.hu email címen vagy a
+36 54 480 633 telefonszámon.
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A fehér forradalom
Az előző cikkben szó volt ősrobbanásról, lemeztektonikáról, a kőkorszakokról, jégkorszakról,
a mamutok kihalásáról, éghajlatváltozásról, az emberiség kognitív fejlődéséről, a
háziasításról, a háziállatokról. De joggal kérdezheted habzó szájjal, türelmetlenül: Istenem,
mikor lesz már ebből sajt? Meddig húzza már, mint tót atyafi a parenyicát?

P

ontosan ezt kérdezték volna őseink is, ha
tudták volna, mit és miért kérdezzenek.
De nem tudták. Különben is, igazán
várhatsz néhány percet arra, amelyen amúgy
őseink és hőseink évszázadokat, évezredeket
dolgoztak, jelesül azon, hogyan lesz a semmiből valami, a vadászó-gyűjtögető emberből
állattartó, majd sajtkészítő (vagy bármely más
tejipari termék készítője).
A folyamatot bonyolította, és egyben a mezőgazdasági forradalmat is elindította az éghajlatváltozás. Ráadásul az éghajlat rendszeresen
és kiszámíthatatlanul változott, újabb és újabb
túlélési stratégiák megalkotására sarkalva a
Homo sapiens leleményesebb egyedeit. Az
utolsó jégkorszak után a meleg, csapadékos idő kedvezett a gabonák és a gabonatermesztés terjedésének, a gabona pedig
megkövetelte a helyben lakást. A helyben
lakás viszont korlátozta a vadászatot és a
gyűjtögetést, ezért csökkent a táplálék változatossága. A háziasítással a közelünkben,
élő húskonzervként tartott állatokkal részben
ki lehetett váltani a vadászatot. Sokáig csak
ez, a húsforrás volt az egyetlen haszonvétel,
valamint a kezdeti kultuszok állatáldozatainak
biztosítása, természetesen az állatok részéről
egyik sem önkéntes alapon. A koncentráltabb
élelmiszer-termelés folyományaként nőtt a
lakosság, ami miatt még többet, még hatékonyabban kellett termelni, ezzel egy máig tartó
fejlődéskényszer-spirálba taszítva saját magát
az emberiség.
A két lábon járásra áttérés és a tűz használatának kezdete óta a legnagyobb változás az
emberiség életében a mezőgazdaság és vele
a tejtermékek megjelenése volt, amely olyan
sebességgel ment végbe, hogy a testünk ezzel
nehezen tartotta és tartja is a tempót.
A tejjel ugye, nagyon korán kapcsolatba került
az élővilág, hiszen az emlősök létének egyik
kihagyhatatlan mozzanata, hogy a névadó
emlőből tej jön. Viszont egészen néhány
kérődző állat háziasításáig, évtizedmilliókon
keresztül egyik emlősnek sem jutott eszébe
egy másik faj emlőjét tejforrásként használva
bármilyen élelmet előállítani. Eleinte az embernek sem. Aztán jöttek újabb és újabb ínséges
időszakok. Az éghajlati változások belekény-

szerítették az emberiség egy részét a földművelés-állattenyésztés bűvkörébe, ahonnan már
nem volt menekvés. Állat volt a közelben, már
részben-egészben háziasítva, s szó szerint
karnyújtásnyira az új lehetőség: a tej.
Így kezdetben vala a tej, s a tej fehér vala, s
piszkosul meghajtá, ki magához vevé. S lett
rohanás és fogaknak csikorgatása. Hogy ezért
a tej lehet a felelős, azt néhány alkalom után
a falu varázslója nélkül is biztosan kikövetkeztették. A hasmars kifejezés nyilván nem
ekkor alakult ki, de különböző, válogatott szinonimái az akkor beszélt nyelveken bizonyosan. De arra is rájöhettek, ha hagyják a tejet
megaludni, vagy más módon földolgozzák, s
úgy fogyasztják, akkor az újfajta élelmiszerrel is sokkal nyugodtabb lesz az életük, és
a tej alvasztásával olyan élelmiszereket tud
az ember előállítani, amelyek nem kényszerítenek indokolatlan futásra, de táplálóak és
finomak. Kezdetben vala az aludttej, a túró, a
joghurt, valamint az ezekből csepegtetéssel,
érleléssel, szárítással készült termékek, ahogy
ezt gyakorló nomád embertársainknál ma is
láthatjuk.
Tehát a fehér forradalom egyik legkényelmetlenebb, legszorítóbb kérdése volt a tej felnőttkori emészthetősége. Örökítőanyagon végzett
elemzések szerint a fehérjetartalmú ital a
legtöbb embernél hasi fájdalmakat okozott
ebben az időszakban. Aztán úgy 7500 évvel
ezelőtt, a mai Kárpát-medencében, a vonaldíszes kerámia kultúrájának területén megfogant egy gyermek, akinek a génkészletében
változás állt elő a biológia, vagy valamely
Felső Lény kegyelméből. Ez a változás a 13910
C/T mutáció megjelenése, amely hatására e
gyermek és későbbi utódai mindenféle kényelmetlen következmény nélkül ihatták a nyers
tejet, majd később a kakaót és egyéb, nem
fermentált, tejalapú finomságokat. Ez a mutáció a jelek szerint komoly előnyt biztosított
hordozójának, hiszen egész gyorsan elterjedt
Európában, főleg északon. Kutatók szerint a
laktázperzisztencia lehetővé tehette az életben
maradást szárazság idején, mivel a mutációt
nem hordozók csak súlyos hasmenés árán
tudták volna meginni a tejet, ami pedig csak
felgyorsította volna a szervezet kiszáradását.

Ez a képesség a Föld jelenlegi népességének
1/3-ánál van meg, leginkább Európában, a
Közel-Keleten és Nyugat-Afrikában is, ahol
helyi mutációk is segítették a tejfogyasztást.
De mit is csinál a nyers, fermentálatlan tej,
pontosabban a benne található tejcukor az
emésztőrendszerünkbe kerülve? A tejcukor
az emlősállatok tejében található cukorféle,
diszacharid, amely glükózból és galaktózból
áll. Ahhoz, hogy felszívódjon, alkotóelemeire
kell bontanunk. Míg csecsfüggők vagyunk,
ez a folyamat a vékonybelünkben termelődő laktázenzim hatására megy végbe. Ahogy
a kicsi lassan áttér a felnőtt táplálékra, és
felhagy a szopizással, bélrendszeréből eltűnik ez az enzim, hiszen évmilliókig egyetlen
felmenőjének sem volt szüksége rá, miután
gasztronómiai élményei már nem a pihe-puha
keblekhez kötődtek. Így alapesetben felnőttkorában, a Földön található többi 6495 emlősfaj
felnőtt egyedeihez hasonlóan gondot okoz neki
a tej emésztése. Ahogy veszít aktivitásából
a laktázenzim, a tejcukor a bélcsatornában
marad, nem tud felszívódni a vékonybélből, s
továbbjut a vastagbélbe. Az itt lévő baktériumok örömmel fogadják, hisz tele van energiát
adó anyagokkal. Eközben a tejet megerjesztik,
miközben bőségesen termelődik hidrogén és
metán, valamint hashajtó hatású tejsav. Mivel
a tejcukor ráadásul erősen vonzza magához
a vizet, az erjesztett béltartalom a vérből
elszívott folyadékkal felhígul, és erős hasi
görcsökkel járó vizes hasmenéssel és viharos
végbélszéllel hagyja el szenvedő testünket.
Tehát van háziasított állatunk. Rájöttünk, hogy
van teje. Az is kiderült, hogy nem igazán tesz jót
a nyers tej az emberi szervezetnek, már rövid
távon sem. De pont ennek hatására elkezdtük
alkalmazni azt a tudást, amit valamelyik ősünk
feledékenysége, trehánysága vagy bármi más
akadályoztatása szült, nevezetesen a nyers tej
fermentálását. Az első fejéstől a már kialakult
tejtermékkészítő gyakorlatig több ezer év telt
el. Gondoljunk bele, ez idő alatt hányszor
fedezték fel, majd felejtették el újra és újra ezt
a tevékenységet.
(Folytatjuk)
Bolya Gergely z
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További információkért keresse
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Darvas Attila / 30/533-6717
attila.darvas@agrofeed.hu

Az eredményes takarmányozáshoz számos más
telepi munkafolyamatot is figyelembe kell venni.
Úgy lehet igazán hatékonyan üzemeltetni egy telepet,
ha a különböző területek szakértői és a telep
szakmai vezetői egy munkacsoportot alkotnak.
Szakmai csapatunk a TMR+ Program
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kidolgozásával a telepeket érintő kihívások
széles körére hatékony megoldást ad.
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