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Agrárszakképzés 
Gyomaendrődön

A 114 éves múltra visszatekintő 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium a régió legnagyobb 

intézménye, több mint 550 diákot 

oktatnak.

Az Agrárminisztériumhoz tartozó 

szakközépiskolában a szakmun-

kástól a technikusi szintig folyik a 

képzés. Davidovics László, az intéz-

mény igazgatója már több mint 30 

éve tanít, emellett pedig nemzetközi programokat koordinál, melynek 

köszönhetően már közel 1000 fiatal vett részt külföldi tanulmányúton 

vagy szakmai gyakorlaton. Az iskolai oktatásban jól megfér egymás 

mellett a hagyományos diákképzés és a felnőttoktatás. A képzés három 

területen folyik. A mezőgazdaság mellett a környezetvédelem és az 

élelmiszeripar az, amit a 74 fős, főleg agrármérnökökből álló tanári 

kar oktat. Az agráriumra jellemző, hogy szűkében van a munkaerőnek. 

A vállalkozás beindítását nehezíti, hogy komoly a tőkeigénye. Az ezen a 

területen dolgozó emberek átlagéletkora 50 év felett van. A fiatalok szá-

mára nem vonzó ez a terület, mivel alacsony a fizetés, a generációváltás 

is lassan, akadozva történik. 

Mit csinál az iskola, hogy megnyerje a tanulni vágyó fiatalokat? Sikerült 

kialakítani egy jó szakmai garnitúrát, melyre a fiatalos lendület jel-

lemző. Érdekeltté teszik őket, hogy a nemzetközi programokhoz csat-

lakozzanak, ilyen például az Erasmus program, mely lehetővé teszi a 

tanulást határok nélkül. Ez a módszer bevált, ennek van eredménye. 

A diákokat és a felnőtt hallgatókat is kiviszik szakmát tanulni külföldre. 

A programnak az a célja, hogy az iskolák működjenek együtt szektoron-

ként, tegyék vonzóvá a szakma tanulását. Jelenleg Franciaországban, 

Lengyelországban és Litvániában 3 hetes szakmai gyakorlatokon 

vesznek részt a diákok. Az oktatásban a duális képzés kiterjesztését 

is szeretnék elérni, hogy az elméleti mellé gyakorlati képzést kapjanak 

a tanulók. A gazdák is érdekeltek abban, hogy részt vegyenek a jövő 

szakembereinek képzésében. 

A sajtturizmus fellendítésének érdekében szeretnének olyan fejlesz-

tést megvalósítani, melynek révén a gazda a tejterméket közvetlenül 

tudja értékesíteni. Ez a megoldás Franciaországban és Olaszországban 

működik. Problémaként jelentkezik, hogy az iskola által üzemeltetett 

feldolgozóban nem tudnak sajtmestert alkalmazni, mert nincs erre szak-

képzett munkaerő. Egyelőre nincs igény sajtmesterképzésre sem, nem 

tudnak egy csoportot se beindítani (8 fő), mert nincs elég jelentkező. 

A sajtturizmus támogatására tervezve van egy olyan projekt a Sajtkészítők 

Egyesületével, melyben hat ország venne részt (Franciaország, 

Olaszország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Litvánia). 

A résztvevők által megszületett javaslatokból pályázat születik majd.

Beregszászi Miklós z
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Tejfeldolgozó üzemet fejlesztett 
az Agrometál Kft. Csányban 

Március végén került sor a Gazdaságélénkítő Program (GÉP) keretében a BM 
támogatásával megvalósuló „A Csányi Tejüzem továbbfejlesztése” 

c. projekt ünnepélyes átadóünnepségére, mely a tejüzem udvarán, bent 
az üzemben, illetve a falu könyvtárában került megtartásra.

2

2000 főt számláló Csány községet az észak-magyarországi 
régióhoz tartozó Heves megyében, Hatvantól 10 km-re találjuk. 
A dinnyetermesztésnek itt évszázados hagyományai voltak, 

már az 1500-as évektől az egész országban ismerték a csányi dinnyét. 
Sajnálatos, hogy a faluban egy ideje már nem tudják jövedelmezően 
végezni ezt a tevékenységet, helyette inkább most az uborkával fog-
lalkoznak. Ezen túlmenően a helyi adottságokat kihasználva komplex 
mezőgazdasági programot valósítanak meg az önkormányzat tulajdo-
nában lévő földeken: dinnyét, burgonyát, földimogyorót, kukoricát és 
napraforgót termelnek, de telepítettek gyümölcsfákat is. A közmunka- 
program keretében állattenyésztésbe is belefogtak, a kecsketelepen 
már 300 kecskét tartanak, melyből közel 150 egyedet fejnek. Nemcsak 
a saját tulajdonú kecskék teje kerül feldolgozásra a most kibővített és 
felavatott üzemben, hanem a környékbeli tehéntartó gazdáktól felvásá-
rolt tehéntejet is itt dolgozzák fel.

Az ünnepség a csányi óvodások műsorával kezdődött. Nagyon ara-
nyos volt mondókájuk visszatérő refrénje: „Ha nincs kenyér és nincs 
kalács, mit tehet az ember, köszönti a vendégeket meleg szeretettel.”  
A kicsiket a „nagyfiúk” követték, ünnephez méltó beszédekkel köszön-
tötték a helybéliek és a vendégek népes táborát. Értelemszerű, hogy 
először a házigazda, Medve István polgármester méltatta az ünnep 
jelentőségét, majd Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, 
és Szulimán Zsolt, a BM Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs 
Főosztály vezetőjének elismerő szavain örömködhettek az egybegyűltek.

A polgármester úr elmondta, hogy nem szokványos, nem magától 
értetődő, hogy egy önkormányzat tejfeldolgozó üzemet működtessen. 
A csányi tejfeldolgozó üzem a kormány értékteremtő közfoglalkoztatási 
programjából nőtte ki magát. Közel 10 éve annak, hogy útjára indult a 
program, ami növénytermesztésből és állatok tartásából áll. A mintegy 

35 ha földterületen napraforgót, kukoricát, tritikálét és burgonyát ter-
melnek, melynek egy részét az önkormányzat konyháján hasznosítják, 
más részét értékesítik, illetve a rászorulóknak szociális segélyként 
osztják szét. Rendelkeznek 2 ha alma-, illetve mogyoróültetvénnyel is.

Az elmúlt években fokozatosan felépítették a kecsketelepet, ahol a 
kifutóval ellátott, két korszerű istállóban már 300 egyedet tartanak. 
A beruházások eredményeként az állatok által termelt tejet itt helyben 
dolgozzák fel, arra törekedve, hogy minél nagyobb hozzáadott értékű, 
minőségi termékeket állítsanak elő.

Az önkormányzat gazdaságának fontosabb fejlődési stációja a 2016-
ban megjelent belügyminisztériumi pályázattal kezdődött, melynek 
során két ütemben 140 millió Ft-ot nyertek el, mely lehetővé tette, 
hogy 2018-ban a mintaprogram jóvoltából felépüljön a Csányi Tejüzem. 

Medve István polgármester avatóbeszéde

A

Szulimán Zsolt a Belügyminisztérium a 2019-ben elindított 
gazdaságélénkítő programját értékeli

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője méltatja 
a beruházás megvalósítását
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Országos viszonylatban nem jellemző, hogy 
ilyen komplex tejfeldolgozók épültek volna, 
talán 3-4 hasonló jellegű beruházás valósult 
meg. A polgármester úr annak a meggyőző-
désének adott hangot, hogy egy tejfeldolgozó 
attól lesz életképes, ha a kecsketej mellett a 
tehéntejet is fel tudja dolgozni, és a tejtermé-
kek széles skáláját képes előállítani. A 2018-
ban átadott üzem már egy komplett kisüzem 
volt. Technológiája lehetővé tette gomolyák, 
sajtok, pasztőrözött tej, ízesített tej, túró, kefir 
előállítását. Ennek az üzemnek a II. része épült 
most meg, melyet a gazdaságélénkítő program 
keretében nyert 220 millió Ft-os pályázati 
támogatás tett lehetővé. A 200 négyzetmé-
teres üzem most egy 300 négyzetméteres 
szárnnyal bővült, így jelentősen megnőtt az 
üzem gyártótere, a készáruhűtő és a csomago-
lóanyag-raktár, valamint a sajtérlelő mérete is.

A fejlesztés eredményeként az üzem képes 
napi öt, illetve 10 ezer liter tej feldolgozására. 
Az üzemben elsősorban iskolatejes termékeket állítanak elő. A hatvani 
és a gyöngyösi járás és a dél-pesti tankerület összesen 51 általános 
iskoláját látják el napi szinten, melyhez 10 ezer db terméket kell 
legyártani. Emellett gyártanak különböző zsírszázalékos összetételű tej-
fölt,10%-os görög joghurtot, rögös és leveles túrót. A gidák leválasztása 
után készítenek pasztőrözött kecsketejet, kecskejoghurtot, kecskego-
molyát és kecskesajtot. Amennyiben a Covid-járvány nem veszélyezteti 
az iskolák működését, úgy az idei évben már jelentős nagyságrendű 
árbevételre tehetnek szert. 

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki a 
projekt sikeres megvalósítása kapcsán. Emlékeztetett rá, hogy annak 
beindulásakor sokan nem hittek benne, úgy gondolták, hogy nem 
lesz ebből az elképzelésből semmi. A csányi példa megmutatta azt, 
hogy a győztes ügyhöz kell egy zászlóvivő, és sok lelkes ember, akik 
magukénak érzik a feladatot, és azt meg is akarják csinálni. Csányban 
a polgármester vezetésével győzött a jobbító szándék, megvalósult a 
nagy elképzelés, mindannyian örülhetnek annak, hogy korszerű tejfel-
dolgozó üzemmel gazdagodott a falu. A beruházás megvalósításával 

Csány példát mutat a környékbeli településeknek, ösztönzően hat azok 
fejlődésére. Ennek a sikernek a helybélieket arra kell ösztönöznie, hogy 
folytatódjanak tovább a fejlesztések. Az infrastruktúra kiépült, minden 
feltétel adott lett arra, hogy a település bevonzza az újabb vállalkozáso-
kat – hangoztatta beszédében az országgyűlési képviselő. 

Szulimán Zsolt, a BM Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs 
Főosztály vezetője azzal kezdte mondandóját, hogy három éve, mikor 
legutoljára a faluban járt, igen rossz úton lehetett ide eljutni. Most 
viszont jó minőségű út áll rendelkezésre, jó érzés tapasztalni a kéz-
zelfogható fejlődést ezen a téren is. A Belügyminisztérium javaslatára 
2019-ben elindított gazdaságélénkítő program megvalósítására orszá-
gos szinten 445 település lett kijelölve, hogy a hátrányos helyzetüket 
beruházások megvalósításával, munkahelyteremtéssel orvosolni tudják. 
A programhoz Heves megyéből 21 település csatlakozott, többek között 
Csány is. Közülük tíz település lett kijelölve, hogy fejlesztési elképze-
lését kidolgozza, már öt település meg is kapta programjának meg-
valósításához a forrásokat. A gazdaságélénkítő program az idei évben 
is folytatódni fog, négy település lett kijelölve, ebből kettő település 
dolgozhatja ki programját. Csány település a program aktív résztvevő-
jeként jól használta ki a lehetőségeket, és a rendelkezésre bocsátott 
224 milliós keretösszegből biztosítani tudta a projekt megvalósítását. 
Tisztában vagyunk azzal, mondotta, hogy ezek a beruházások nagy 
feladat elé állítják az önkormányzatot, mivel szerényebb lehetőségekkel 
rendelkeznek a humán erőforrás tekintetében. Jó hír az, hogy nincsenek 
magukra hagyva feladatuk végrehajtásában. A Belügyminisztérium, a 
járási és a kormányhivatal segítséget tud adni, mint azt eddig is tette. 
Arra kell törekedni, hogy Heves megye szépségei megőrződjenek a 
jövő generáció számára úgy, hogy közben a fejlesztés is megvalósuljon 
ebben a térségben. Az élhetőbbé váló környezet a fiatalok helyben 
maradását ösztönzi, illetve mások számára is kedvet adhat az itteni 
letelepedéshez. Ennek záloga az, hogy új munkahelyek teremtődjenek, 
a kistelepüléseken élők is megtalálják a számításukat. Befejezésül azt 
kívánta a helybélieknek, hogy a beruházás eredményesen működjön. 
Erre minden esély és garancia megvan, mivel a közösség vezetője, a 
polgármester úr képes a falu közösségét újabb sikerre vinni. 

Beregszászi Miklós z

A polgármester (középen) a technológiai kivitelézést végző
Agrometál Kft. vezetőivel

A kecskék korszerű istállóban kerültek elhelyezésre
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Az Agrometál cégcsoport 32 éves szakmai múltja alatt a világ 23 országában több mint 

400 élelmiszeripari üzemet épített és üzemelt be, így sikerrel pályázott a Csány Község 

Önkormányzata által korábban építtetett tejfeldolgozó üzemének fejlesztésére kiírt tender 

megvalósítására. A gyártási folyamat új, illetve modernizált elemei a tejátvétel, az (ESL) 

pasztőr, a CIP, a csomagolástechnológia és ezek automatizált vezérlése. A szenzorok IOT 

technológiák rendszerén keresztül továbbítják a mérési eredményeket, így elősegítik a sok-

oldalú adatfeldolgozást, kiterjesztve a gyártási adatok szélesebb körű felhasználhatóságát, 

ezzel a legmagasabb szintre emelve a termék-előállítás biztonságát. A rendszer táveléréssel 

elérhető és programozható. 

A megvalósított fejlesztések közül kiemelkedik 

a 2000 liter/óra teljesítményű ESL tejpasztőr. Az 

ESL (Extended Shelf Life) olyan 120-125 °C-on 

történő hőkezelés, melynek során a tej eltartha-

tósága 21-28 napra nő, és a tej élvezeti értéke 

nem csökken. A termékválaszték a többfunkci-

ós pasztőr kialakítása miatt széles spektrum-

ban változtatható, a termék minősége pedig a 

pontosan szabályozott, ellenőrzött, automatizált 

pasztőrözési folyamat miatt garantált. A pasztőr 

alkalmas normál tej hőkezelésére, magas zsír-

tartalmú termék hosszabb hőn tartással történő 

pasztőrözésére, illetve ESL minőségű tejtermék 

előállítására. Az egyes folyamatok választhatók, 

és automatikusan végrehajtódnak.

Az üzem fejlesztése után az új CIP (Clean 

In Place) rendszerrel a kiépített csőhálózat, illetve az egyes tartályok, berendezések működése automatikus módon, az előre beprogramozott 

paraméterek szerint valósul meg. Egyedileg programozható, paraméterezhető az egyes egységek megfelelő hatékonyságú tisztítása, a mosás 

időtartama, sebessége. A tisztító lúgos és savas vegyszerek felhasználása az automatikus ellenőrzés, adagolás miatt optimalizálható, csökkent-

hető, ezzel a környezetterhelés is jelentősen csökkenthető.

Az üzem egésze a kiépített adatkapcsolati rendszeren 

keresztül folyamatosan nyomon követhető. Az IPAR 4.0 

előírásainak megfelelően az eszközök, folyamatok jellemző 

paraméterei nemcsak pillanatról pillanatra ellenőrizhetők az 

üzem számítógépén, de a tárolt adatok visszakérdezhetők, 

elemezhetők, grafikonon is megjeleníthetőek. A megfelelő 

jogosultsággal rendelkező felhasználók nemcsak a hely-

színen, de bármely helyszínről kapcsolatba léphetnek az 

üzemmel, és ellenőrizhetik  működését, elemezhetik az 

adatokat, akár visszamenőleg is.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja volt az embe-

ri tévedések, hibázási lehetőségek minimalizálása. Ez 

a technológiai folyamatok automatikus szabályozásával, 

előre paraméterezett végrehajtásaival és az üzem egyes különálló eszközeinek egy rendszerbe integrálásával valósult meg. Mindezekkel kiváló 

minőségű, a felhasználók igényeit maximálisan kielégítő, széles termékválaszték előállítását lehet elérni. 

Új utakon a kisüzemi tejfeldolgozás

|  H-1117 Budapest, Hunyadi János út 3.  |  Telefon: +36 (1) 204 9090  |  www.agrometal.info
|  E-mail: agrometal@agrometal.info

1. ábra: ESL pasztőr

2. ábra: Távelérés monitorképe, CIP állomás
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hazai piacon felépített, megbízható 
kapcsolati partnerséget sikerült meg-
valósítani más országok tekintetében is. 

A vállalkozás a megalakulása óta arra törekszik, 
hogy nemcsak a termékek forgalmazásában, 
hanem a folyamatos műszaki támogatásban, 
szervizszolgáltatásban is az ügyfelek első 
számú partnere legyen. Több száz, rendsze-
resen visszatérő ügyfél igazolja partnereink 
bizalmát és elégedettségét. Referenciáik között 
a nagyobb belföldi és külföldi cégek túlnyomó 
többségben vannak, bár egyszemélyes vállal-
kozások és kisvállalkozások is megtalálhatók. 
A cég fontosnak tartja a személyes kapcso-
lattartást, és ezért, valamint a termékek jobb 
megismerése céljából oktatási bemutatókat, 
tanfolyamokat, konferenciákat is szerveznek. 
A már hagyományos kiállításokon kívül saját 
rendezésű szakmai napok keretében, rendsze-
res hírlevelekben és tájékoztatókban kerülnek 
bemutatásra az aktuális újdonságok.

Napjainkban már szinte minden kelet- 
közép-európai országgal, így Romániával, 
Bulgáriával, Albániával, Macedóniával, 
Lengyelországgal, Szlovákiával, Koszovóval, 
Szerbiával, Szlovéniával, Horvátországgal és 
a Baltikummal is rendszeres kereskedelmi 
kapcsolatot tart fenn, saját helyi irodákon, kép-
viselőkön, illetve viszonteladókon keresztül.

Az Agro Legato Kft. már számos elismerést 
kapott. 2011-ben „Agrár Innovációs Díj”-
ban részesült a komplett fejéstechnológia-
rendszer, a HungaroLact™ kifejlesztéséért. 
A rendszer a ma elérhető legmagasabb műsza-
ki paraméterekkel rendelkezik, és a hosszú 
élettartam az alacsony üzemeltetési költség-
gel párosul. A HungaroLact™ legnagyobb 
előnye moduláris felépítéséből adódik, a mobil 
fejőgéptől a komplett fejőház-beruházásokig 
bármilyen igénynek megfelelően kiépíthető, 
és ebből adódik az is, hogy bevezetése nem 
feltétlenül követeli meg az azonnali teljes 
technológiacserét, részegységenként, a helyi 
igényekhez alkalmazkodva is el lehet kezdeni 
a rendszer kiépítését.

A vállalkozás 2012-ben elnyerte a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal által létrehozott magas-
rangú elismerést – „Az Év Exportőre” 
díjat! Innovatív megoldással állt elő az Agro-
Legato Kft. a nyerstej szomatikus sejtszámá-
nak műszeres mérése területén is, mellyel 
a „Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért 
2017” pályázaton I. díj elismerésben részesült.

Az Agro Legato Kft. tevékenységét – különös 
tekintettel a szervizágazatra – az ISO 9001 
szigorú szabályai szerint végzi, amelyet éven-
te rendszeresen megújítanak. Ez egy nagyon 
komoly biztosíték a partnerek számára.

A közelmúltban a hagyományos és jól ismert 
tejipari laboreszközök, tesztek forgalmazásán 
túlmenően az eredeti portfólió megtartása, 
meglévő partnereiknek kiszolgálása mellett 
új területek felé nyitottak: általános labor- 
eszközök forgalmazásával bővítették tevé-
kenységüket. Analitikai, higiéniai és mikro-
biológiai teszteket, autoklávokat, mérlegeket, 
hőmérőket, adatrögzítőket kínálnak leendő 
partnereiknek, a többi között például hatósági 

laboratóriumokat gyógyszeripari cégeknek, 
vegyipari vállalkozásoknak, oktatási és kuta-
tóintézeteknek.

Piaci szempontból a kis és közepes tejtermelő 
tehenészetek, illetve a kecske- és juhte-
nyésztő gazdaságok képezik az érdeklődés 
tárgyát. Ez utóbbi a juhra és kecskére kifej-
lesztett HungaroLact™ fejési technológia, 
hiánypótló termékcsalád mind a hazai, mind 
a nemzetközi piacon. A sikereres tevékenysé-
get fémjelzi a 6 országban közel 50 befejezett 
beruházás.

A cég tervei között szerepel az élelmiszeripar 
további ágazatainak (pl. húsipar, konzerv- 
ipar stb.) fokozatosan bővülő kiszolgálása. 
Felismerve az Európai Unióhoz való tartozás 
előnyeit, folyamatosan bővítésre kerül az élel-
miszer-biztonsággal, élelmiszer-higiéniával 
foglalkozó kínálatuk. Folyamatosan keresik 
a világ vezető, laboratóriumi berendezéseket, 
gyorsteszteket gyártó cégeivel a kapcsolatot, 
és ezen ismereteket, eszközöket, teszteket 
igyekeznek gyorsan és hatékonyan eljuttatni 
a felhasználókhoz.

Agro Legato cégcsoport
Az Agro Legato története már több mint 25 éves múltra tekint vissza. A budapesti 
székhelyű, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú vállalkozás 1996-ban alakult. 

Az országban elsők között kezdte meg a tejtermelés, az állategészségügy, a szaporodásbiológia, 
valamint a tejfeldolgozás és a laboratóriumok integrált kiszolgálását magas minőségű 

termékekkel, melyeket a világ vezető vállalatai állítanak elő.

A

Dudás János, ügyvezető igazgató
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fesztivál látogatottságára a legnagyobb 
befolyással az bírt, hogy a zenerajon-
gók, koncertezők megtalálták a számí-

tásukat, hisz a kísérőprogramoknál a fiatalabb 
korosztály tagjai kedvenc együtteseik zenéjére 
bomolhattak. A fellépő zenekarokról a közös-
ségi médiából értesült fiatalok megtöltötték a 
vásár területét, ettek, ittak, ahogy azt ilyenkor 
kell, lefogyasztották a sajtárusok készleteit.

A fáklyás vonulás és a 2022 túró-
gombóc akció még tovább fokozta a 
tömeg aktivitását. A vigasság közepette 
sem felejtődött el a szomszéd ország-
ban folyó háborús őrület, összegyűlt a 
pénzadomány a kárpátaljai 5 fős család 
támogatásához.

Felajánlások, támogatások, szponzo-
rálások segítették a szervezők elképze-
léseinek valóra váltását.

Minden betervezett előadást meg-
tartottak, jó volt azok fogadtatása, ami 
egyenként és összességében is mutatta 
a kézműves sajtkészítők szakma iránti 
igényességét. Ezen a területen is volt újítás 
a tavalyi rendezvényhez képest, nevezetesen 
Sándor Tamás kreatív marketingje a sajttálké-
szítés gyakorlatában nagy sikert aratott.

A nap végére is jutott meglepetés, bemu-
tatkozott a Közép-Európai Gasztronómiai és 
Sommelier Egyesület, nekik köszönhetően a 
sajtok borokkal történő párosításába nyer-
hettek betekintést az érdeklődők a zsúfolásig 
megtelt teremben.

A sajtbírák és a zsűritagok jó néven vették a 
most első ízben kipróbált új bírálati rendszert 
(százpontos bírálat helyett 20 pontos), mert 
ez sokkal inkább felhasználóbarát, és felgyor-
sítja a kiértékelést. Újdonság volt az is, hogy 
a bírálat után a leadott mintákat egy hosszú 
asztalra visszahelyezték, lehetett fotózni és 
visszakóstolni.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a város 
vezetése számára is született itt sikerélmény, 
hisz a látogatók száma irigylésre méltó módon 
az előző évihez képest jelentősen emelkedett. 
Számos sajtos rendezvény örülne, ha ennyi 
látogatója lenne. Hogy miért? A három nap 

   A XXIII. Gyomaendrődi Sajt- és 
Túrófesztivál tapasztalatai

A rendezvény értékelésének ügyében a szakmai fő szervezőhöz, Dr. Kovács Gyöngyihez 
és a sajtszakmai szakértőhöz és zsűrielnökhöz, Kerekesné dr. Mayer Ágneshez fordultam 
segítségért. A tőlük kapott szakavatott vélemény alapján a fesztivál minden tekintetben 

felülmúlta az előző évben megtartott rendezvényt, mely több okra vezethető vissza. Többek 
között arra, hogy az előző év szeptemberében megtartott esemény még a COVID-járvány 

árnyékában fogant, többen még nem vették a bátorságot arra, hogy a nagy tömeget mozgató 
eseményen részt vegyenek. Az idei májusban már nyoma sem volt ilyen jellegű félelemnek. 

Az emberek felszabadultan viselkedtek, örültek a visszakapott szabadságuknak.

A

Megtelt a sajtudvar látogatóval
Feszült figyelem a tejes szakma jeles kép-
viselőitől (Sándor Tamás és Dudás János)

Dr. Kovács Gyöngyi, a rendezvény 
szakmai főszervezője

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere 
köszönti a sajtos szakma képviselőit
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alatt naponta 10 ezer ember volt kíváncsi erre 
az attrakcióra, mely minden túlzás nélkül szép 
eredmény.

BEMI z

A rendezvény sajtszakmai szakértője és a 
zsűri elnöke, Kerekesné dr. Mayer Ágnes

Sándor Tamás kreatív marketingje a sajttálkészítés gyakorlatában nagy sikert aratott

A XXIII. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztválon megrendezett tejtermékverseny díjazott termékei

Magyardombegyházi Szociális Szövetkezet Kecsketúró Arany
Farkas Zoltán/Vass Gabriella Csengettyűs félkemény sajt  (erjedési lyukas) Arany
Zgyerka Zsolt Nekem 8 Parenyica Arany
Paplukacsné Téli Ilona Kistóvölgyi parenyica Arany
Lepés Bea – Lepke Sajt Kecskeméti Rúzs Arany
Molnárné Hencsei Lilla Aszalt paradicsomos-bazsalikomos mozzarellagolyó Arany
Nagy Sándorné Fokhagymás gomolya Arany
Tolbán Sajtmanufaktúra Tehéntúró Arany
Tolbán Sajtmanufaktúra Tolbán Fél 2 csili Arany
Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet Csengő sajt  Arany
Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet Szépvízi túró Arany
Fejes János – Agria Kézműves Sajtműhely Egri Várkapitány sajt  Arany    
Fejes János – Agria Kézműves Sajtműhely Agria krémsajt Arany
Lili Sajtműhely Félkemény, füstölt sajtkülönlegesség Arany
Lipcseiné Varga Erika Snidlinges kecskesajt Arany
Szuhavölgyi Családi Manufaktúra Szuhavölgyi félkemény Arany
Farkas Zoltán/Vass Gabriella Kónyi Csengettyűs félkemény sajt (röglyukas) Ezüst
Bikácsi Sajtműhely Kecsketúró Ezüst
Detti&Lackó Sajtos kuckója Krémsajtgolyó Ezüst
Lepés Bea – Lepke Sajt Parenyica Ezüst
Debreczeni Ildikó Bükkfán füstölt parenyica Ezüst
Nagy Sándorné Medvehagymás parenyica Ezüst
Rázsonyiné Májer Szilvia Parenyicacsiga Ezüst
Kabainé Horváth Éva Medvehagymás kecskesajt Ezüst
Tolbán Sajtmanufaktúra Tolbán Kék Ezüst
Tolbán Sajtmanufaktúra Póréhagymás-fehérpenészes lágy sajt Ezüst
Marsalkó Gábor Csigusz Ezüst
Lili Sajtműhely Ordás Sajttekercs – kapros Ezüst
Bikácsi Sajtműhely Major sajt Bronz
Zsolt Mucska Blue Barrel Bronz
Nagy Sándorné Hőkezeletlen csurgatott (túró) Bronz
Nagy Sándorné Erdélyíz Bronz  
Molnárné dr. Nagy Viola Parenyica Bronz
Madarászné Molnár Vivien Kékesi Műhely Bronz
Dózsa Klára Parenyica Bronz
Rázsonyiné Májer Szilvia Kéksajt Bronz
Halász Imre A2A2 Natúr Bronz
Kriskó Ádám József Eitler mester sajtja Bronz
Tolbán Sajtmanufaktúra Tolbán Fél 2 Bronz
Varga György Fehérpenészes kecskesajt Bronz
Maszlik-tej Kft. Parenyica Bronz                                                          
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örögország az európai kultúra bölcső-
jének tekinthető, a mai görögök ősei 
kiemelkedő eredményeket értek el az 

irodalom, a történettudomány és egyéb tudomá-
nyok, valamint a művészetek területén. Ezeknek 
emlékei máig megcsodálhatók az országban, 
de nem tartoznak a jelen írásunk témakörébe, 
bár egész Európa hálával tartozhat azokért a 
görögségnek.

Az ország szárazföldi részének mintegy két-
harmadát 1500-2000 m magas, részben kopár, 
karsztos hegyek borítják. A hegyek között több 
nagy medence, pl. a Trákiai-, a Tesszáliai-, az 
Epiruszi- és a Szaloniki-medence helyezkedik 
el. Ezekben a medencékben folyik a szántóföldi 
és kertészeti termelés. A partvidék és a szigetek 
éghajlata mediterrán, de a zárt medencékben 
szárazföldi jellegűvé válik. A levegő tavasztól 
kora őszig tiszta és száraz. A csapadék mennyi-
sége nyugatról kelet felé csökken.

A virágzó Hellén Birodalmat Róma hódította 
meg, később a török hódítás áldozatául esett, 
amelynek 400 év után a navarinói csata 1827-
ben, majd a görög szabadságharc vetett véget 
1929-ben. A felszabadulás azonban nem hozta 
meg a békét és a nyugalmat a görög népnek, 
mivel utána két katonai diktatúra, német meg-
szállás és polgárháború következett. A második 
diktatúra 1974-es összeomlása után a kor-
mányzásban két nagy párt, az Új Demokrácia és 
a Pánhellén Szocialista Párt (PASZOK) Andreasz 
Papandreu vezetésével váltotta egymást.

A görög gazdaság 2003 és 2007 között évi 
4%-os növekedést ért el, részben a 2004. évi 
olimpiai játékokhoz köthető infrastrukturális fej-
lesztésnek és a rekordméretű fogyasztásnak 
köszönhetően. 2009-re azonban az ország a 
gazdasági válság és a 2009. októberi választások 
előtti túlköltekezés miatt adósságválságba került, 
és a magas államadósság 2011-ben a csőd szélé-
re juttatta, amelyet csak súlyos megszorításokkal 
sikerült elhárítani. Alexisz Ciprasz miniszterelnök 
fél év alatt hiába próbált, nem tudott kiegyezni a 
külföldi hitelezőkkel, így kénytelen volt elfogad-
ni az EU mentőcsomagját, és ezért 2015-ben 
lemondott. 2019 júniusától Kiriákosz Micotákisz 
miniszterelnök irányítja az országot.

Görögország fejlett piacgazdasággal rendel-
kezik, amelyben a szolgáltatások adják a GDP 
több mint kétharmadát. A legjelentősebb ipar-
ágak a hajógyártás, az élelmiszer-feldolgozás 
és a dohányipar. A bevándorlók teszik ki a 
munkaerő csaknem ötödét, főként a mezőgaz-
daságban és az építkezéseken dolgoznak. Az 
ország a bruttó hazai termék 3%-ának megfe-
lelő támogatást kap az Európai Uniótól.

Az ország területének egynegyedét erdő 
borítja. A tengerparti területeken a mandulafe-
nyő és az aleppói fenyő alkotta erdők jellemző-
ek. A hegyvidékeken fenyőerdők, az erdőhatár 
felett havasi gyepek találhatók. A terület további 
32 százalékát rétek és legelők, 18 százalékát 
szántóföldek, 10 százalékát gyümölcsültetvé-
nyek, 5 százalékát zöldségkertek foglalják el, a 
fennmaradó rész pedig terméketlen. A szántó-
földeket részben öntözéssel teszik a növényter-
mesztésre alkalmassá.

Kitermelt görög ásványkincsek: bauxit, vas, 
nikkel, réz, króm, barnakőszén, tőzeg, magnezit 
és lignit. A görög ipar gerincét továbbra is az 
élelmiszer- és a könnyűipar képezi. Az építőipar 
gyorsan bővül. Jelentős az ország fémipara, és 
vezető helyen áll a hajóépítésben. A nemzetközi 
fuvarozásból szintén jelentős bevételei szár-
maznak. Az idegenforgalom a szolgáltatások 
bevételeiből mintegy 20%-kal részesedik, és 
fontos szerepe van a külkereskedelmi mérleg 
egyensúlyának fenntartásában. Évente közel 
12 millió turista látogat az országba, amely 
a magyar turistáknak is kedvelt külföldi üdü-
lőhelye. A tengerpart, a mediterrán klíma és 
a szigetvilág mellett az ókori Hellász emlékei 
vonzzák a legtöbb külföldit.

***
Görögország területén a szarvasmarha és a 
kiskérődzők tartásának, valamint a tejterme-
lésnek több évezredes hagyományai vannak. 
Az ország domborzatából és területegységei-
nek tagoltságából, illetve a csapadékszegény 
körzetek magas arányából adódóan azonban a 
kiskérődzők a kezdetektől fogva a teheneknél 
nagyobb szerepet játszottak. Az ország két-
harmadát elfoglaló hegyek között nem lehetett 
nagy kiterjedésű szántóterületeket kialakítani 

a szarvasmarhák szálastakarmány-igényének 
megtermeléséhez. A házi kertekben viszont a 
legkisebb jövedelmű vidéki családok – mini-
mális ráfordítással – és külső takarmányforrás 
nélkül is tarthattak egy vagy két kecskét, illetve 
juhot, ami komoly hozzájárulást jelentett a csa-
lád élelmiszer-ellátásához. Ezt az összefüggést 
jól érzékelteti az a tény, hogy a görög fejőste-
hén-állomány közel 60 százalékát az ország 10 
nagy földrajzi körzete közül kettőben, éspedig a 
legnagyobb egybefüggő sík területtel rendelkező 
Közép-Makedóniában és Tesszáliában tartják.

A kiskérődzők szerepét a gyümölcs- és zöld-
ség-, ill. szőlőtermesztés jelentőségének és 
külkereskedelmi súlyának növekedése a leg-
utóbbi 50-60 évben még inkább felerősítet-
te. Ez a folyamat több okra vezethető vissza. 
Egyrészt a magas árbevételt, illetve jövedelmet 
biztosító ültetvények (olíva, szőlő és déligyü-
mölcs) mellett kevés hely marad a takarmány-
növények termesztése számára. Görögország 
ugyanis mazsolaszőlőből a második, olívaolajból 
és narancsból pedig a harmadik legnagyobb ter-
melő Európában, ahol ezek a termékek kiemelt 
keresletnek örvendenek. Másrészt egy nagybani 
gyümölcstermesztő gazda a saját kertjében (a 
fák között vetett füves területen) akár 5-10 
kecskét vagy juhot is könnyen eltarthat azok 
igénytelensége és jóval kisebb takarmányigénye 
révén, termékeit pedig a háztartásában feldol-
gozhatja, vagy a legszűkebb környezetében is 
értékesítheti. Ugyanezt azonban, hasonló tehén-
létszámmal gyakorlatilag lehetetlen megoldani.

A fentiek alapján Görögország az utóbbi évti-
zedekben kénytelen volt minimálisra szorítani a 
fejőstehén-állományát még olyan áron is, hogy 
belső szükségletét tehéntejből és tejtermékek-
ből nem egészen 60 százalékban tudja saját 
termelésből kielégíteni. Ebből a helyzetből ala-
kult ki a görög tejtermelésnek az a sajátossága 
is, amely az EU tagországai között máshol nem 
tapasztalható, nevezetesen Görögországban a 
teljes tejtermelés több mint 65 százaléka a 
kiskérődzőktől származik, és a tehenek csak 34 
százalékát adják.

A juh és főleg a kecske valamikor a „szegény 
ember tehene” volt, és a háború utáni, illetve 

Görögország tejgazdasága
A Görög Köztársaság Európa déli részén fekvő ország. Területe 132.990 km2, 

ebből az összefüggő szárazföld 107 000 km²-t, a szigetek 25 000 km²-t tesznek ki. 
Lakossága 11 millió, fővárosa a 3,75 millió lakosú Athén. Az országhoz 

1300 sziget tartozik, ebből 170 lakott, partjait az Égei-tenger és a Jón-tenger mossa. 
Partvonalai erősen tagoltak, mintegy 15.000 km hosszúak. 

G
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azt megelőző években pótolhatatlan szerepet 
töltött be a lakosság élelmiszer-ellátásában. A 
nehéz időkben ugyanis a vidéki görög családok-
nál – akárcsak Magyarországon – egyáltalán 
nem volt általános a mindennapi húsfogyasztás, 
így a kiskérődzők fehérjedús teje (többnyire 
feldolgozott formában) komoly húshelyettesítő 
szerepet is betöltött. Emellett a juhok és a kecs-
kék állatorvosi kiszolgálása is jóval egyszerűbb 
és olcsóbb volt, többnyire a gazdák maguk is 
elvégezhették. Természetesen a juh és a kecske 
Görögországban nem kizárólag a szegények 
állata volt, mivel a gazdagok szinte ősidőktől 
fogva nagy nyájakat tartottak, elsősorban juhok-
ból, különösen akkor, amikor azok gyapja a 
tejnél nagyobb jövedelmet biztosított. A második 
világháború előtt azonban a görög kistermelők 
közül kevesen tartottak három kecskénél többet.

A Görög Statisztikai Hivatal adatai szerint 
a legutóbb három év átlagában, görög föl-
dön összesen 738.000 szarvasmarhát tartot-
tak, amelyből a tejhasznú állomány 130.000, 
a fejőstehénlétszám pedig 80.000 főt tett ki. 
A mintegy 2.400 gazdaságban tartott állomány 
országos szinten 650.000 tonna tejet állított 
elő. E két adat összevetéséből látható, hogy 
Görögországban az egy gazdaságra jutó tehén-
létszám a nyugat-európai országokhoz képest 
sokkal kisebb, mindössze 32 főt tesz ki (szem-
ben a németországi 150 fővel). Ez jórészt szin-
tén a domborzati korlátokra vezethető vissza. 
A fejőstehén-állomány a legutóbbi 10 évben 
mintegy 20 százalékkal csökkent, miközben az 
országos tejkibocsátás enyhén nőtt. Ez a folya-
mat együtt járt a nagyobb hozamú tehénfajták 
részarányának növekedésével. Ma már a tejelő-
állomány több mint 70 százalékát a fekete-tarka 
(holstein típusú) tehenek alkotják. Jelen vannak 
még a limuzin, a borzderes és a görög rövidszar-
vú fajták, de ezek – az alacsonyabb helyi fajták 
– egyre inkább háttérbe szorulnak. Jelenleg az 
egy tehénre jutó tejhozam évi 8.100 kg.

A megtermelt tehéntej mennyisége azonban 
a belső fogyasztásnak csak mintegy 55-60 
százalékát fedezi, a fennmaradó részt az import 
teszi ki, amely több mint 20 országból érkezik, 
de közel fele Németországból. A tehéntejimport 
magas arányát részben a választékbővítést szol-
gáló különleges termékek (főleg sajtok) behoza-
tala, valamint az országba látogató 12 millió 
turista ellátása magyarázza. Az egy főre jutó 
tehéntejfogyasztás átlagosan (nyerstej-egyen-
értékre számítva) 250 liter körül mozog, ami 
európai összehasonlításban magasnak számít.

A tejhasznú szarvasmarhák takarmányát 
Görögországban többek között a legelőfű, a 
lucernaszéna, a kukoricadara és a kukorica-
szilázs, az importált szójadara, valamint az 

olívatörköly (DDGS) és egyéb mezőgazdasági 
melléktermékek képezik.

Ugyanakkor az ország mintegy 8,9 millió 
fős juhállománya évi 893.000 tonna tejet, a 
3,94 millió főt számláló kecskeállománya pedig 
408.000 tonna tejet termel. A juh- és kecsketej 
esetében néhány százalékos eltérés lehetséges, 
mivel az egy-két állatot tartó gazdákról abszolút 
pontos nyilvántartást nem vezetnek. Az egykor 
a szegény ember teheneként számon tartott 
juh és főleg kecske szerepe az utóbbi egy-két 
évtizedben – különösen a gyermekélelmezésben 
– lényegesen felértékelődött. Ez megmutatkozik 
többek között a tehénsajtok és kecskesajtok 
árai közötti különbségekben. A juh- és kecs-
ketej házilagos tartósításának és feldolgozásá-
nak Görögországban évszázados hagyományai 
vannak, amelyeket részben a fokozatosan tért 
hódító nagyüzemi feldolgozás is átvett. A feldol-
gozott görög tejtermékek túlnyomó hányadát a 
sajtok és a joghurtok teszik ki (amelyek közül 
az előbbiek többsége nem tehéntejből készül). 
Ezek a sajtok és joghurtok egész Európában, sőt 
világszerte ismertek és keresettek, exportjukból 
az ország évente magas bevételt tud realizálni. 
Európa legnagyobb joghurtfogyasztó országá-
ban, Németországban pl. a görög joghurt a ked-
veltségben az első, a fogyasztás mennyiségét 
tekintve a negyedik helyen áll. A vajtermelés 
az országban csekély jelentőségű, zsiradékként 
inkább a jobban eltartható olívaolajat használják.

A tehéntej feldolgozására Görögországban tel-
jesen kiépült, korszerű berendezésekkel ellátott 
feldolgozóüzemek országos hálózata szolgál. 
A mintegy 700 millió eurós forgalmat bonyolí-
tó feldolgozásban a legismertebb vállalatok a 
Vivartia (30%), a FAGE és az Olympus (8-8%), 
illetve a Mevgal (7%). Ezeken kívül néhány mul-
tinacionális feldolgozóvállalat (Danone, Friesland 
Campina, Lactalis) szintén jelen van a görög 
tejiparban. Később a feta sajtnál megemlítjük a 
DODONI tejszövetkezeti üzemet.

Nagyon valószínű, hogy Görögország volt 
az első, ahol a történelem során  sajtot 
készítettek. Több íratlan forrás és az ókori 
görög irodalom is megerősíti, hogy a sajtgyártás 
művészete Görögországban már i. e. 4000-ben 
is létezett. A legrégebbi görög sajtok a feta és a 
Kasseri. A feta tömör vagy lágy, sólében tartósí-
tott sajt. A Kasseri talán a világ legrégebbi sajtja, 
melynek készítése több ezer évre tekinthet visz-
sza. Homérosz egyértelműen leírja a sózott sajt, 
vagyis a feta, illetve a félkemény sajt, a Kasseri 
készítését. Azóta a görög sajt szerves részét 
képezi a görögök táplálkozásának. 

A feta a lágy sajtok kategóriájába tartozik, 
juhtejből vagy vegyesen juh- és kecsketejből 
gyártják, legfeljebb 70:30% arányban. Nálunk 

elterjedt étel, a görög saláta fő alapanyaga a 
szeletelt feta sajt, olívabogyókkal, szeletelt zöld-
ségfélékkel és paradicsomgyümölccsel.

A feta megjelenésével megoldódott a sajt hűtés 
nélküli tárolásának problémája. Az egyetlen 
módja, hogy a sajt minőségét megőrizzék, az 
volt, ha sóoldatban tartósították a terméket. 
Az 5-15%-os sóoldat szalamura egy valami-
lyen sóval telített sós víz. Több országban régi 
hagyomány az olívaolajban, ecetben vagy bor-
ban való tárolás, védi a sajtokat a penész és a 
baktériumok szaporodásától és a kiszáradástól.

Kizárólag 100% görög pasztőrözött juh- és 
kecsketejből készül, a Dodoni Feta D.O.P. ter-
méke világszerte elismert kiváló minősége 
miatt. Ma a Dodoni a görög feta vezető gyártója, 
első számú Görögországban és exportban is. 
Mintegy 80-féle tejterméket állít elő, amelyek 
között világhírű feta, friss tej, joghurt, kemény 
tehénsajt, Galotiri sajt, vaj és még sok más friss 
termék van. A 80-as évek óta a Dodoni termé-
keket külföldön is forgalmazzák. 

A feta sós lében érlelt sajt, melyet hagyomá-
nyos fahordóban, ónedényekben, vagy kis cso-
magokban tárolnak. A juhtejből készült feta sajt 
erős és zsírban gazdag, míg a kecsketejből készült 
egy erősebb ízű termék. A feta legalább 2 hóna-
pos érlelésen megy keresztül, ezen időszak alatt 
fejlődik ki az összes minőségi jellemzője, amely 
különbbé teszi a többi sajttípustól ugyanebben a 
kategóriában. Gyorsan szárad, még hűtőszekrény-
ben is sós lében kell tárolni a megfelelő hidratálás 
érdekében. Állománya egy szilárd massza, egye-
netlen lyukakkal, héj nélkül. A színe fehér, kelle-
mes ízű, enyhén savanyú, és gazdag aromájú. 

A piacokon minőségi eltérésekkel, többféle 
állományú fetával találkozhatunk. A lágy feta 

Feta sajt görög salátához

Dodoni feta sajt
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édesebb, kevésbé sós és kevésbé csípős, míg 
a kemény feta sósabb, csípősebb, erősebb ízű. 
2002 óta a feta sajt hivatalosan is csak görög 
sajtként elismert. Több balkáni országban is 
gyártják, nálunk pedig hazai szabadalomként 
kifejlesztett ultraszűrési eljárással, amivel az 
értékes savófehérjéket is bedolgozzák.

A Kasseri vagy törökül Kaşar egy félkemény 
vagy kemény, halványsárga sajt, inkább sima, 
mint omlós, a héja kemény. Pasztőrözött vagy 
nem pasztőrözött juhtejből és legfeljebb 20%-
os kecsketejből készül. A négy hónapig érlelt, 
általános asztali sajtot szendvicsekhez, szaga-
nakihoz vagy süteményhez használják.

A „Kasseri” oltalom alatt álló eredetmegjelö-
lés, amely szerint a sajtot Tesszália, Macedónia, 
Leszbosz vagy Xanthi görög tartományok-
ban kell elkészíteni, de hasonló típusú sajt a 
Balkánon is megtalálható, Kashkaval néven 
ismert. Ugyanezt tehéntejből is készítik, nálunk 
évtizedekig Hajdúsajt néven arab exportra 
került. 

A legnagyobb sajttermelés Észak-Görög-
országban, illetve az ország hegyvidéki terü-
letein zajlik. Bár viszonylag kevés az állattartó 
gazda, Görögország mindig is fontos exportőre 
volt a sajtoknak és a joghurtoknak. Ezek között 
több világhírű termék van. 

A feta és a Kasseri mellett még nyolc 
nagyon népszerű görög sajtot is meg lehet 
ízlelni, ezeket általában sózással és szárítás-
sal tartósítják: Graviera, a második legnépsze-
rűbb sajt, szeletelhető, reszelhető; Metsovone, 
félkemény füstölt, európai oltalom alatt áll, 
egyedülálló görög specialitás; Mizithra, kevés-
bé ismert, méz, saláta és desszertek alapja; 
Anthotiro, felhasználása az előzőhöz hasonló;

Galotiri, lágy, feta típus, alacsony a zsírtar-
talma; Kefalotiri, hagyományos kemény sajt, 
nem pasztőrözött kecske- és juhtejből gyártják; 
Kefalograviera, kemény sajt, 3 hónap érlelés, 
3-féle tejből készül; Manouri a fetához hasonló 
félig lágy, desszertekhez, reggelihez.

Összefoglalva: Görögország természeti adott-
ságai nem kedvezőek a gabonanövények és 
szálastakarmányok termesztéséhez, de a juhok 
és a kecskék legeltetéses tartására alkalmasak. 
A lakosság és a szezonális turizmus fogyasztá-
sát alig 60%-ban tudják kielégíteni friss tejből és 
tejtermékekből, sajtokból. A tejtermelés össze-
tétele az európaitól eltérő, mert a többségében 
holsten-fríz állománytól fejt tehéntej aránya 
35% körüli, a többi juh- és kecsketej, melyből 
exportra is gyártanak tradicionális sajtokat, a 
híres görög joghurtot is. A sok kézműves sajt és 
tejtermék feldolgozása mellett a nagyüzemek 
tejtermelése és feldolgozási technológiája kor-
szerű, európai színvonalú.

A fenti ismertetés összeállításához értékes 
adatokat kaptunk Görögország Budapesti 
Nagykövetségétől.

 dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Juhtejes Kasseri sajtok
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agyarországon a tehéntej táplálkozásunk egyik nagyon jelentős 
alapélelmiszere. Gazdag ásványi anyagokban (Ca, P, K, Cl, Fe), 
bőséges D-, E-, K- és A-vitaminokban, értékes esszenciális 

aminosavakat tartalmaz, valamint vízben oldódó C- és B-vitaminokat. 
A tej jelentős kalciumforrásunk, melynek beépülését a D-vitamin-
tartalma mellett a fehérje- és a laktóztartalma is elősegíti. A tehéntejben 
több mint 20-féle fehérje van, közülük háromfélét (kazein, α-laktalbumin 
és β-laktoglobulin) az emberi szervezet idegen anyagként ismer fel. 
Emiatt a tehéntej kedvező élettani hatásai háttérbe szorulnak, sőt az erre 
érzékeny egyén számára kellemetlen tüneteket okoznak. E probléma a 
gyermekek 2-4%-át és a felnőtt lakosság 2-3%-át érinti hazánkban.

A tejfehérje mellett a tejben lévő tejcukor is érzékenységet okoz, 
melyet laktózintoleranciának nevezünk. A laktózenzim hiánya esetén 
a tejcukor emésztése tökéletlen. A vastagbél baktériumai végzik a 
bontást, mely diszkomfortérzést vált ki. Enzimpótlással vagy a lak-
tózmentes tejtermékek fogyasztásával a tünetek elkerülhetőek/mér-
sékelhetőek. A laktóz emésztési/felszívódási zavara Magyarországon 
körülbelül a népesség 30%-át érinti.

Tejfehérje-allergia és laktózintolerancia 
bizonyítása esetén a tejet, a tejtermékeket és 
a tej mindennemű összetevőjét és származé-
kait szigorúan mellőzni szükséges a táplálko-
zása során.

A tejfehérje és a tejcukor mellett Magyar-
országon a népesség kb. 1%-át érinti a glutén- 
érzékenység, a cöliákia. A kalászos gabonák-

ban (búza, árpa, rozs) található glutén (sikér) fehérjefrakciója, a gliadin 
okozza a helytelen immunválaszt a szervezetben. Hogyan is kerülhet 
glutén a tejtermékbe? Többek között az élőflórás kultúrákat tartalmazó 
termékekben prebiotikumként szerepel (zab, rozs, búza stb.). Jótékony 
hatást fejt ki az ott jelenlévő baktériumok számára, melyből energiát 
merítenek, és eközben elszaporodva a termék kellemes ízét, aromáját 
és illatát kölcsönzik. 

Az élelmiszer-allergének között fontos megemlítenünk továbbá 
a mogyorót, a földimogyorót, a mandulát, csak néhány a sorból, 
melyeket a tejipar is szívesen használ kedvező tulajdonságai miatt a 
termékek gyártásánál.

Az élelmiszer-allergének elkerülésében számos szakember vesz 
részt, de nem elhanyagolható a fogyasztó szerepe sem, hogy felis-
merje a számára problémát okozó terméket. Ebben sokat segítenek a 
termékek címkéi, de maga a kereskedelem is, hiszen ezek a termékek 
külön polcon sorakoznak, ellátva a jól ismert mentes feliratokkal. 

De hogyan is tudjuk ellenőrizni az élelmiszereket, hogy mentesek-e 
ezektől az allergiát/érzékenységet kiváltó komponensektől? 

Cikkünk néhány praktikus, gyors ellenőrzési technikát foglal össze, 
mely élelmiszerekből, folyadékokból, technológiai berendezésekről, 
környezeti mintákból, öblítővízből stb. alkalmas az allergének kimu-
tatására. Jelentős részük bonyolult leolvasóberendezések nélkül ad 
választ kérdésünkre.

Az AlerTox Sticks 11 perc alatt alkalmas az allergének helyszíni 
vizsgálatára. Az immunkromatográfiás teszt a nyomokban jelen lévő 
allergén mennyiségi /kvantitatív/ kimutatására képes. A tejfehérje 

kazein- és β-laktoglobulin-tartalma mellett magának a tejnek a 
jelenlétét is érzékeli az élelmiszerekben 2.5 ppm-ig. Földimogyoró és 
mogyoró jelenlétét 0,3 ppm-ig, a mandulát 0,2 ppm-ig képes felis-
merni. További előnye, hogy szobahőmérsékleten a teszt hosszú ideig 
eltartható zárt csomagolásban. 

A SpotCheck Plus 
szintén egy prakti-
kus gyorsteszt, mely 
a felületen jelen lévő 
laktóz- és glükózmo-
lekulák kimutatására 
alkalmas. 2 percen 
belül kialakuló szín-
változás jelzi a jelenlétüket. Érzékenységük: 2,5 µmol D-glükózt vagy 
5,0 µmol laktózt érzékel 1 percen belül.

Aller Flow Glutén a 
felületi gluténfehérje-ma-
radvány kimutatására 
alkalmas. Búza, árpa, 
rozs és zab gluténfrakci-
ójára specifikus. Keresztreakciója szójára, rizsre vagy kukoricára nem 
alakul ki. Érzékenysége: 5 µg/tampon (5 ppm) glutén 10 perc alatt.

 A Glutén Tox Pro Surface felületek 
vizsgálatára alkalmas. Meglehetősen 
érzékeny: 10ng/cm2 glutén jelenlétét 
képes kimutatni. Két lépésben keve-
sebb mint 10 perc alatt ad eredményt 
a használójának. A tesztcsomag 50 db 
tesztet tartalmaz.

A gyorsabb vizsgálatra alkalmas a 
Glutén Tox Pro Surface Fast teszt. Egy lépésben kevesebb mint 4 perc 
alatt képes bemérni az allergén jelenlétét. Várható nagyobb gluténszeny-
nyezés esetén 10 perc inkubálási időt érdemes használnunk. 

Az érzékenység szintén 10ng/cm2.  
Ha érzékenyebb mérést szeretnénk, akkor a Glutén Tox Sticks Plus 

javasolt, mely leolvasókészülék segítségével 1 ppm glutén kimutatá-
sára alkalmas. A leolvasó 90 perc alatt képes egy 1-40 ppm között 
mérni étel- és üdítőital-mintákból a glutén jelenlétét.

A cikkünkben bemutatott gyorsteszttípusokat a HACCP, az ISO 
22000 élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer, az IFS, a nemzetközi 
és a BRC, a brit élelmiszer-biztonsági szabvány is elfogadja. Praktikus 
segítséget ad a Magyarországon 2017-ben bevezetett 28/2017. (V.30.) 
FM önellenőrzési rendelet megvalósításához.

A tesztekről bővebb információt a magyarországi forgalmazó 
Bentley Labor Kft. honlapján az alábbi linken talál:
https://bentleylabor.hu/termekkategoria/analitika/elelmiszeraller-
gen-vizsgalatok/gyorstesztek/

Burgettiné Böszörményi Erzsébet, Pándics Tamás  z
Bentley Labor Kft., Székesfehérvár

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 
Közegészségtudományi Tanszék Budapest

Allergén-ellenőrzés könnyedén?
Egyszerű, gyors és hatékony megoldások tejipari szereplők számára

M

1. ábra Aller Flow Glutén gyorsteszt

Allergén jelenléte             Allergénmentes

2. ábra GluténTox-Pro 
Surface teszt
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Allergén vizsgálatok – élelmiszeripari szereplők számára
GYORS, KÖNNYŰ ÉS MEGBÍZHATÓ TESZTEK

www.bentleylabor.hu

Bentley Labor Kft.  I  8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

labor@bentleyinstruments.com  I  Tel.: +36 22 414 100

Gyors és rendkívül

érzékeny kittek

Eredményt ad 30-90 percen belül

Költséghatékony és felhasználóbarát

Egy éves stabilitás és az eredmények

reprodukálhatósága

Színkódolt reagensek kényelmes,

könnyen használható fiolákban

Nincs szükség tisztító oszlopokra

14 allergén kimutatására

alkalmas gyorstesztek

Kifejezetten konyháknak, éttermeknek és élelmiszeripari

gyártóknak fejlesztették ki

Felületekre 10 percen belül mutat eredmény,

élelmiszereknél kevesebb, mint 20 percre van szükség

HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelőség

Bentley_Tesztek_210x147mm 
Wednesday, April 20, 2022 8:10:12 AM 
Composite  150 lpi 
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Taksony külterületén gazdálkodó Agro-Taks 
Kft. fő profilja a tejelő tehenészet, mely 
területnek az ágazatvezetője Halász István, 

ki nemrég fejezte be tanulmányait állattenyésztési 
szakon a gödöllői egyetemen. 

Arra kértem, ossza meg tapasztalatait a tehené-
szetükben használt Strautmann Gépgyártó Kft.-nél 
készült Sherpa önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi 
használatáról.

Elmondta, hogy cégük 350 ha területen gazdálko-
dik, ennek nagyjából a fele saját tulajdonú, a többi 
része viszont bérelt terület. Ezen a területen termelik 
meg a tehenészet számára szükséges tömegtakar-
mányt és a szemestakarmány-szükséglet egy részét. 
A repcedarát, a napraforgódarát és a szójadarát 
vásárolják, a tritikálét és a kukoricát megtermelik 
magunknak. A legfontosabb tétel a silókukorica kellő 
mennyiségben történő biztosítása, mivel ez képezi a 
takarmányozás alapját. Másik fontos szálastakarmányuk a lucernaszé-
na, melynek 2/3 részét termesztik meg, a többi részét vásárolják. Évente 
kettő kaszálásból szenázst készítenek. A tavalyi aszályos időjárás miatt 
kevesebb takarmányuk termett, ezért az idén nagyobb mennyiségben 
termeltek rozst, melynek a betakarítása az előző héten fejeződött be. A 
mostani állás szerint szeptember közepéig biztosított a teheneik számá-
ra a szilázs. Szarvasmarhalétszámuk 650 egyed körül van, ebből 340 
egyed a tehén, illetve a fejt létszám 300 db. Fejési átlaguk 34-35 kg, a tej 
zsírtartalma 3,9%, fehérjetartalma 3,4%. A nyári hőstressz kivételével –  
bár a Strautmann etetőkocsi használatával a hőstressz okozta tejveszte-
ség jelentős mértékben csökkent –  az év nagyobbik részében biztosíta-
ni tudják az előirányzott mennyiséget a kívánatos beltartalommal. Ebben 
a teljesítményben komoly szerepe van a Strumann cég Sherpa 140-es 
önjáró etetőkocsijának. Harmadik esztendeje annak, hogy ezt a techni-

kát használják. A technika használatának is köszönhető, hogy az elmúlt 
két évben növekedett a termelt tej mennyisége. A Strautmann Sherpa 
üzembe állításával szemléletváltozás is kezdetét vette a takarmányozás-
ban. A jó beltartalom és a nagy mennyiségű tej termelésének az alapja a 
megfelelő mennyiségű és jó minőségű takarmány. Ha a takarmányozás 
nem megfelelő, az kiütközik a termelésben, az állategészségügyben és 
a szaporodásbiológiában is. A Strautmann önjáró hatékony és kimagasló 
tulajdonságai jóvoltából hatékonyan tud takarmányozni, és takarékos-
kodik a munkaerővel és a felhasznált takarmány mennyiségével, hisz 
egy fő kezelőre van szükség a korábbi kettő helyett, illetve kevesebb 
idő kell az etetés lebonyolításához, valamint folyamatosan ellenőrzés 
alatt tartható a felhasznált takarmány mennyisége. A korábbi vontatott 
etetőkocsival 5 órára volt szükség a mostani 3-3,5 órával szemben. 
Az etetőkocsi komputerébe van programozva a receptúra, hogy melyik 

takarmányféleségből milyen mennyiség töl-
tődjön fel a keverőtartályba, melyet az a 
kívánt módon felaprít, nedvesít, összekever. 
A szálastakarmányt is felszedi anélkül, hogy 
veszteség keletkezne. A műveletet 1 kg 
pontossággal végzi el, úgyhogy nem megy 
veszendőbe semmi, és kielégíti azt az igényt, 
hogy egységes, homogén állapotú TMR 
kerüljön a tehenek elé.

Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, 
folyamatosan fejleszteni kell, hangsúlyoz-
za az ágazatvezető. Csakis így maradhat 
arra esély, hogy minél kisebb ráfordítással 
egyre nagyobb bevételre tudjanak szert tenni. 
A kisebb ráfordítást úgy lehet elérni, ha a 
munkaerőt korszerű technikával helyettesítik.

BEMI  z

A Sherpa dicsérete
A tej előállításának legnagyobb költségtényezőjét a takarmány ára határozza meg. 

A mostani helyzetben, mikor drasztikusan megemelkedett a takarmányozás költsége, nagyon 
fontos minden lehetőséget kihasználni, mellyel csökkentést tudunk megvalósítani.

A

A Sherpa önjáró etetőkocsi jóvoltából a képen jól látható, hogy a TMR homogén összetételű
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tejelő tehenészeti telepeken ma már kizárólag a mesterséges 
(itatásos) nevelést alkalmazzák, ahol arra törekednek, hogy a 
termelt tejet minél nagyobb mértékben árutejként értékesít-

sék. Így a borjúnevelés és a tehéntartás külön technológiai egységet 
alkot, egymástól viszonylag függetlenül szervezhető. Az újszülött 
borjút a születés után azonnal vagy néhány nap múlva elválasztják 
az anyjától. A fiatal borjú növekedését és fejlődését az itatott tej 
mennyisége döntően befolyásolja. Bőséges táplálóanyag-ellátással a 
borjak testtömeg-gyarapodása eléri a genetikailag determinált felső 
határt. Minél fiatalabb az állat, annál nagyobb a növekedési erélye, 
jobban értékesíti a takarmányt. A borjak takarmányozása során a 
fő szempont, illetve a sikeres korai választás feltétele, a megfelelő 
technológiát alkalmazva, a bendő fejlődésének elősegítése, és így a 
tejitatásról a kizárólag szilárd takarmányra (borjú indítótápra, jó minő-
ségű lucerna- vagy rétiszénára, esetleg komplett monodiétára (TMR)) 
minél korábbi időpontban történő áttérés. Annak érdekében, hogy az 
újszülött borjúból 24-25 hónapos korban (egyes országokban előbb, 
22-23 hónap) tejtermelő egyed legyen, már az első életnaptól kezdve 
egy hatékony és kifogástalan, az állatok biológiai igényeihez maximáli-
san alkalmazkodó takarmányozási és tartási rendszert kell alkalmazni.

A borjúkori fejlődés meghatározza az egész üszőnevelés hatékonysá-
gát, és hatással van a tehén tejtermelésére, mindenképpen érdemes 
figyelmet fordítani minden olyan lehetőségre, amely ebben az idő-
szakban növeli az állategészségügyi biztonságot. Az itatásos borjak 
mortalitási aránya (3,4-8,1%) világszerte alig változott az elmúlt 10 
évben, annak ellenére, hogy érzékelhetően sokat fejlődött a tech-
nológia, illetve a telepirányítási rendszer. Az elhullások első számú 
okai az első pár élethétben jelentkező emésztőszervi problémák és a 
passzív immunitás kialakulásának hiánya. Az újszülött borjú immuni-
tását a föcstejitatás menedzsmentje (mennyiség, minőség, higiénia) 
befolyásolja. Ezen túlmenően a tejpótlóban lévő alapanyagok rosszabb 
emészthetősége vagy a rosszul megválasztott itatási technológia köny-
nyen emésztési problémákhoz, hasmenéshez és súlyosabb esetben 
elhulláshoz vezethet. A patogén baktériumok által okozott megbete-
gedések csökkentése érdekében 20 éve még elfogadott gyakorlat volt 
a takarmányban adagolt antibiotikumok preventív célú használata. Az 
1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet életbe lépése 
után tilos az antibiotikumokat ilyen célra felhasználni. Különféle 
takarmányadalékok azonban segíthetnek a borjak egészségének 
megőrzésében. Ilyen anyagok pl. a prebiotikumok, melyek kedvező 
hatást gyakorolnak a borjú fejlődésére. Számos vegyület tartozik a 
prebiotikumok, mint nem emészthető oligoszacharidok csoportjába, 
melyek közül jó néhányat teszteltek gazdasági haszonállatokban. A 
legfontosabbak: frukto-oligoszacharid (FOS, oligofruktóz és inulin), 

galakto-oligoszacharid (GOS), transzgalakto-oligoszacharid (TOS), 
laktulóz, glüko-oligoszacharid, laktitol, izomalto-oligoszacharid, mal-
to-oligoszacharid, sztahióz és raffinóz. A prebiotikumokhoz soroljuk a 
mannán-oligoszacharidot (MOS), amely kémiailag idetartozó, de eltérő 
a fő hatása, ugyanis nem szubsztrátja a probiotikus baktériumoknak. 
Fontos szerepet játszik egyes patogén baktériumok (Escherichia coli, 
Salmonella enterica) bélfalhoz való tapadásának és ezzel a kórokozók 
kolonizációjának gátlásában. A felsorolt prebiotikumok közül az inulint 
és a MOS-t is alkalmazták borjak takarmányozásában, és sok esetben 
egymásnak ellentmondó eredményeket találtak a borjak növekedésé-
ben, takarmányfelvételében. Ebben szerepet játszhat a kísérletekben 
etetett prebiotikus kiegészítés különböző dózisa, eredete, minősége, 
az etetés hossza, valamint az alkalmazott itatásos technológia. Ezért e 
kérdéskör tisztázásához további kísérletek elvégzése szükséges.

A borjúnevelés másik alapvető feladata, hogy megfelelő takarmányo-
zási technológiát alkalmazva segítsük az előgyomrok, elsősorban a 
bendő kifejlődését. A tejpótló, illetve a szálas- és abraktakarmányok 
helyes arányának megtalálásával a borjak monogasztrikus állatból 
hatékonyan áttérnek a kérődzőkre jellemző, megfelelő hatékonysá-
gú bendőemésztésre. Az előgyomrok fejlődésének és a megfelelő 
mikrobiális fermentáció kialakulásának elengedhetetlen feltétele, 
hogy a borjú mielőbb elkezdjen szilárd takarmányt fogyasztani. 
A rostforrások nélkülözhetetlenek a bendő egészséges fejlődéséhez 
és működéséhez, a takarmány kisebb rosttartalma azonban javítja a 
takarmányértékesítést. Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra, hogy a 
nagyobb mennyiségű, könnyen oldódó szénhidrát a bendő pH-t olyan 
mértékben csökkenti, amely kedvezőtlen a bendőben élő baktériu-
mok számára. Nincs egységes álláspont az indítótápok összetétele, 
táplálóanyag-tartalma, a rost és a keményítő aránya tekintetében, a 
tudományos eredmények ellentmondásosak. 

A borjak felnevelésével kapcsolatos vizsgálatainkban az indítótáp 
különböző szénhidrátforrásainak (keményítő, hemicellulóz vagy cellu-
lóz) valamint a tejpótlóval itatott két prebiotikumnak a hatását (takar-
mányfelvétel, testtömeg-gyarapodás, bendőfejlődés és anyagcsere) 
tanulmányoztuk. Jelen közleményben a borjak növekedésére vonatko-
zó eredményeinket ismertetnénk röviden. A vizsgálatokat a Bos-Frucht 
Agrárszövetkezet kazsoki tehenészeti telepén végeztük. A szarvas-
marhatelep igazoltan IBR-, brucellózis-, leukózis- és TBC-mentes. 
A vemhes teheneket és üszőket az ellés előtt 3 héttel vakcinázták BVD 
és rotavírus ellen. A borjakat születésük után azonnal elválasztottuk 
az anyjuktól, majd a testtömeg mérését és a köldökfertőtlenítést 
követően az elletőben egyedi ketrecbe helyeztük őket. Az ellést követő 
két órán belül a borjak nyelőcsőszondán keresztül egyszer 3,5 liter 

Egyes takarmányozási tényezők hatása 
borjak növekedésére a születés 

és a választás közötti időszakban
Minden állatfaj tenyésztésében a legfőbb célkitűzés a szaporulat veszteségmentes 

felnevelése. A tenyésztési céloknak megfelelő, egészséges utód 
előállítása különösen fontos az egyet ellő, kis szaporaságú szarvasmarhafajban.

A
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föcstejet kaptak. A születést követően, 12-24 óra elteltével a borjakat 
az elletőből a borjúnevelő térbe szállítottuk, ahol egyedi ketrecbe 
(Calf-Tel, 432 cm × 122 cm) kerültek. A ketrecek aljzata zúzott kő 
volt, amire a ketrecen belül és kívül egyaránt szalmát terítettünk. A 
tejpótlót vödörből kapták az állatok, 12 órás időközökkel. Borjú indító-
táp (7. életnaptól) és víz (0. életnaptól) szintén vödörből, ad libitum állt 
a borjak rendelkezésére. 

1. Eltérő NDF- és keményítőtartalmú táp etetésekor arra voltunk 
kíváncsiak, hogy az indítótápban az eltérő szénhidrátforrás 
milyen változásokat indukál a borjak testtömeg-gyarapodásában, 
illetve takarmányfelvételében.

Hatvan holstein-fríz (HF) üszőborjút születésükkor véletlenszerűen két 
csoportra osztottunk (n=30/csoport), a borjak átlagos születési testtö-
mege: 40,1 ± 3,4 kg volt. Naponta kétszer (7.00 és 19.00) itattak a 
borjakkal a születésüket követő 12 órától a 21. napig 12,5% arányban 
hígított Sprayfo Yellow (Sloten Group B.V., Hollandia) tejpótlót, majd a 
21. naptól teljes tej és tejpótló elegyét (75% tejpótló + 25% pasztőrö-
zött teljes tej). Két, eltérő keményítő- illetve NDF-tartalmú starter tápot 
("A", "B") etettünk. Az "A" indítótápban a nagyobb keményítőtartalom 
mellett kisebb volt az egyes rostfrakciók (NDF, ADF) mennyisége 
(28,5% keményítő, 16% NDF és 9% ADF). A "B" pedig fordítva, kisebb 
keményítőtartalmú és nagyobb NDF-tartalmú volt (14,2% keményítő, 
32,4% NDF és 14% ADF). Az A/B csoportban a borjakat két fázisban 
takarmányoztuk. Az első fázisban (7-45. nap) "A" borjútápot etettünk, 
majd a második fázisban (46-70. nap) "B" borjútápot kaptak. A „B” 
csoport egyfázisú takarmányozásban részesült (7-70. nap). A borjakat 
egyesével lemértük születésükkor és az egyedi ketrecből való kike-
rülésükkor (67 napos korban). A teljes felnevelés időszakára ezekből 
az adatokból számoltunk napi testtömeg-gyarapodást. Az egyedi 
takarmányfogyasztást naponta értékeltük. A bemért és a megmaradt 
abrak mennyiségét feljegyeztük. A napi takarmányfelvételt hetente 
átlagoltuk, majd megadtuk a 7-45. nap közötti, 46-67. nap közötti 
és a teljes vizsgálati időszakra vonatkozóan. A mérési adatokat az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat: A borjak testtömege, napi testtömeg-gyarapodása 
és átlagos napi indítótáp-felvétele eltérő táplálóanyag-tartalmú 
abrakkeverék etetésekor

 Vizsgált               Csoport
 időszak   SEM P
 (nap) A/B B   

Testtömeg (kg)
 1 41,3 ± 3,1 38,9 ± 3,2 0,43 NS

 67 75,8 ± 8,9 73,4 ± 8,2 1,10 NS
Testtömeg-
gyarapodás (g/nap) 

1-67 539 ± 110 537 ± 112 14,25 NS

Indítótáp-felvétel 
(g/nap) 

7-45 148 ± 100 106 ± 85 12,18 0,05

Indítótáp-felvétel 
(g/nap) 

45-67 1102 ± 444 1002 ± 408 54,93 NS

Indítótáp-felvétel 
(g/nap) 

7-67 455 ± 216 389 ± 169 25,20 NS

SEM = standard error of mean; P = szignifikancia; NS = nem szignifikáns
"A": 28,5% keményítő, 16% neutrális detergens rost (NDF)
"B": 14,2% keményítő, 32,4% NDF

A takarmányban található szénhidrátforrás típusa a 7-45. nap között 
szignifikánsan (P<0,05) befolyásolta a borjak takarmányfelvételét 
(1. táblázat). Ebben az időszakban a borjak a nagyobb keményítő- 
(28,5%) és kisebb NDF- (16%) tartalmú indítótápból többet ettek 
meg, mint a kisebb keményítő- (14,2%) és nagyobb NDF-tartalmúból 
(32,4%). A vizsgálat második felében (45-67 nap) és a nevelés egész 
időszakát tekintve a csoportok között nem volt szignifikáns eltérés a 
takarmányfelvételben. Az első 45 napban etetett különböző szénhid-
ráttartalmú indítótáp nem befolyásolta a borjak testtömegét (67 napos 
életkor) és a felnevelés ideje alatti testtömeg-gyarapodást. A vizsgálat 
első fázisában megfigyelt nagyobb takarmányfelvétel nem volt hatás-
sal a választáskori testtömegre.

2. A felnevelés ideje alatt tejpótlóval adagolt MOS- és inulinki-
egészítés hatása

A vizsgálathoz 45 holstein-fríz üszőborjat állítottunk a kísérletbe (szü-
letési testtömeg: 39,2 ± 3,6 kg). A borjak felneveléséhez Sprayfow 
Yellow (Sloten Group B.V., Hollandia) tejpótló tápszert alkalmaztunk 
145 g/l hígítási arány szerint keverve. A vizsgálatban részt vevő 45 
borjat (3x15 állat) a születésük másnapján véletlenszerűen helyez-
tük a három kísérleti csoport egyikébe (prebiotikumkiegészítésben 
nem részesülő kontroll-, valamint MOS-kiegészítésben, illetve inu-
linkiegészítésben részesülő csoportok). A mannán-oligoszacharidot 
(Agrimos®, mannán min. 24%, β-glükán 25%, Lallemand Animal 
Nutrition, Franciaország), illetve az inulint (Frutafit®CLR, oligofruktóz/
inulin ≥85%, Sensus, Hollandia) a tejpótlóhoz kevertük, átlagosan 18,7 
g mennyiségben. A borjak választására 54 és 63 napos kor között 
került sor. Minden borjú testtömegét egyedileg mértük a születéskor, 
majd a 14., a 21. és a 60. napon. Ezekből az adatokból kiszámoltuk az 
egyedi testtömeg-gyarapodást ezekre az időszakokra. A takarmányfel-
vételt hetente értékeltük.

A prebiotikumok etetésekor nem változott a borjak élőtömege egyik 
vizsgált időszakban sem (2. táblázat). A kontroll- és a kezelt csoportok 
testtömeg-gyarapodásában ugyancsak nem találtunk szignifikáns 
különbséget.

2. táblázat A testtömeg (kg) és a napi testtömeg-gyarapodás (g/
nap) változása a tejpótlóval adagolt MOS- illetve inulinkiegészítés 
hatására

Kor (nap) Kontroll MOS Inulin SEM P 
Testtömeg (kg)  
0 39,5 ± 4,2 39,0 ± 2,7 38,8 ± 3,9 0,53 NS 
14 44,9 ± 3,4 43,6 ± 4,4 43,5 ± 2,7 0,53 NS 
21 49,3 ± 4,1 49,3 ± 3,6 46,9 ± 4,2 0,65 NS 
60 77,0 ± 8,6 77,4 ± 7,1 75,6 ± 3,7 1,02 NS 
Testtömeg-gyarapodás (g/nap)  
0–14 380 ± 200 320 ± 210 320 ± 210 28,81 NS 
15–21 620 ± 380 600 ± 270 490 ± 330 51,10 NS 
22–60 710 ± 180 720 ± 170 730 ± 120 24,22 NS 
0–60 620 ± 110 630 ± 120 600 ± 80 16,30 NS 

SEM = standard error of mean; P = szignifikancia; NS = nem szignifikáns

A tejpótló prebiotikummal való kiegészítése nem befolyásolta a borjak 
szilárd takarmányfelvételét egyik élethéten sem (1. ábra). A választást 
követő, 9. élethéten a borjak abrakfelvétele mindhárom csoportban 
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1600 és 2000 g/nap között volt, ami megfelel az NRC (National 
Research Council, 2001) által ajánlott szárazanyag-felvételnek, amivel 
a borjú biztosítani tudja a létfenntartás és a növekedés energiaigényét 
a tejpótló nélkül is.

A borjak szilárdtakarmány-felvételének növekedésére, vizsgálati ered-
ményeink szerint, nagyobb hatást gyakorol a takarmánykeverék 
keményítő- illetve NDF-tartalma, mint a folyékony takarmánnyal itatott 
MOS- vagy az inulinkiegészítés. Az eredmények alapján megállapítha-
tó, hogy az élet első 5 hetében a borjak indítótáp-felvételének növe-
lését elősegítendő a nagyobb keményítő- (28,5%) tartalom melletti 
kisebb NDF- (15,9%) tartalmú indítótáp alkalmazása javasolt.

A tejpótló tápszerrel adagolt prebiotikumok (MOS, inulin) nem befolyásol-
ják a takarmányfelvételt, a testtömeg-gyarapodást, illetve a takarmány-
értékesítést. Nem sikerült igazolni a prebiotikumok irodalomból ismert, a 
naturális mutatókra gyakorolt kedvező, hozamfokozó hatását. A kísérleti 
eredményeink, valamint az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy 
a prebiotikumok hozamfokozó hatását a napi adagon túl más tényezők is 
befolyásolják. Ha a kontrollcsoport termelési eredményei (testtömeg-gya-
rapodás, takarmányfelvétel) megfelelnek az alkalmazott takarmányozási 
technológia szerint elvárhatónak, a prebiotikum nem képes tovább növelni 
a teljesítményt. Fontos megjegyezni, hogy a prebiotikumok hatását jelen-
tősen befolyásolják a borjak tartási körülményei, a telep higiéniás állapota, 
az állatok egészségügyi helyzete. A prebiotikumok előnyös élettani hatása 
minimális mértékben érvényesülhet egészséges borjakban, kifogástalan 
telepi körülmények között. Ugyanakkor a MOS és az inulin a bélflóra stabi-
lizálásával hozzájárul a borjak fejlődését negatívan befolyásoló környezeti 
tényezők okozta, a szervezet vitalitását csökkentő károk mérsékléséhez, 
illetve azok megelőzéséhez. Utóbbi miatt indokolt a prebiotikumok pre-
ventív célú adagolása.

Dr. Fébel Hedvig tud. tanácsadó, egyetemi magántanár z
Tóth Szandra PhD hallgató z

Dr. Kovács Melinda intézetigazgató, MTA rendes tagja z
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani 

és Takarmányozástani Intézet, Kaposvár
Az egyetem honlapja: www.uni-mate.hu

1. ábra Az indítótáp-felvétel (g/nap) változása a tejpótlóval adagolt MOS- illetve inulinkiegészítés hatására

Hungaro Chemicals Kft., cím:4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
Telefon: 42/508-970
E-mail: hunchem@hunchem.hu • web: www.hungarochemicals.hu
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Bevezetés

A borjúnevelés a szarvasmarhatelepek egyik legnagyobb kihívása. 
A szarvasmarha életének legérzékenyebb fázisában, az első 12 hétben 
a lehető legjobban ki kell szolgálni a fejlődésben lévő állat igényeit. 
Az előgyomrok méretben és funkcionalitásban is hatalmas változáson 
mennek keresztül, a borjú ekkor válik „egygyomrú” állatból kérődzővé.

A borjúnevelés során a teljes tej vagy tejpótló tápszer itatása többféle 
módon történhet. A legkorszerűbb technológia az automatával történő 
itatás, de elterjedt módszer a vödrös itatás is. 

A vödrös itatás folyamata

A vödrös itatás történhet cumival vagy cumi nélkül. A borjú számára több 
szempontból is kedvezőbb a cumis változat, mivel a nyak helyzete ekkor 
a természetes szopáshoz hasonlóan felfelé ívelt, ami elősegíti a nyelőcső-
vályú záródását. Cumi nélkül a borjú nyaka lehajtott, nem megfelelő pozí-
cióba kerül, és a tej vagy tejpótló elfogyasztása túl gyors. Ezenfelül a tej 
az előgyomrokba is bejuthat ahelyett, hogy közvetlenül az oltóba kerülne. 

A tej vagy tejpótló lassabb ütemben való elfogyasztása lehetővé teszi 
a megfelelő mennyiségű nyál termelődését, ezáltal a jobb emésztést. 
A borjú a 3 liter folyadékot cumi alkalmazása nélkül 1-2 perc alatt 
megissza, ekkor nem tud elegendő nyálat termelni. Cumi segítségével 
lassítható a tejivás sebessége, kb. 600 ml/perc mértékre. A cumin 
keresztül történő szopás során termelődött nyál volumene a felvett 
folyadék mennyiségének 20%-át is kiteheti! A borjú nyála ekkor megfe-
lelően keveredik a tejjel, és a benne lévő enzimek, mint a tejcukorbontó 
laktáz és a tejzsírt bontó lipáz, ki tudják fejteni hatásukat. A nyál puffer-
kapacitása emeli az oltógyomorban a pH-értéket, ezzel támogatva a tej 
alvadását és jó emésztését. Az oltógyomor által termelt rennin végzi a 
legfontosabb tejfehérje, a kazein bontását. A tejet vagy tejpótlót a borjú 
körülbelül 2 óra alatt emészti, ezt az időt nyugodtan fekve tölti.

A tej vagy tejpótló tápszer itatásának szigorú szabályai vannak. A vödör 
lehetőleg cumis változat legyen, a megfelelő magasságban elhelyezve. 
A borjú ne lehajtott fejjel fogyassza el a tejet. Ez a szopás esetével ellen-
kező, természetellenes testhelyzet nem indítja be a nyelőcsővályú-zá-
ródás reflexét. A tej és a víz ivása között kedvező, ha eltelik kb. 1 óra. 
A tejjel jóllakott borjú lefekszik, nem keresi azonnal a vizet, így legjobb 
megoldás, ha a borjú számára mindig elegendő friss ivóvizet biztosítunk, 
mivel ez a már a 2. héttől felkínált abrak (jó minőségű, friss indítómüzli 
az ajánlott) emésztését segíti.

A tejpótló tápszer koncentrációja legyen megfelelő: a kolosztrumitatást 
követő napokban alacsonyabb, 100-125 gramm/liter, majd 1 kg tejpótló 
port 6-7 liter vízhez (125-150 gramm/liter) adva keverjük be. A tejpótló 
tápszer legyen alaposan elkeverve, és az etetési időpontok legyenek 
betartva. A tejpótló tápszer megfelelő itatási hőmérséklete 40-41 °C, 
nem szabad túl hidegen adni a borjúnak. A napi mennyiséget legalább 
kettő, de lehetőleg három adagra elosztva adjuk oda a borjúnak.

A borjú itatására szolgáló eszközök minden esetben legyenek tiszták és 
higiénikusak: a vödröket és a keverőedényeket itatás után tisztítani kell 
és fertőtleníteni. Cumis vödrös itatás esetén a szopókát rendszeresen 
ellenőrizni és cserélni kell.

Segítség a telepeken: a tejtaxi

A borjak gondozása, ezen belül az itatás nagy odafigyelést és sok mun-
kát igényel. A tejpótló tápszer bekeverése megfelelő koncentrációban, 
kiosztása az itatásra alkalmas hőmérsékleten és az adott borjúnak 
szánt mennyiségben – ezen folyamatokban nyújt hatékony segítséget 
a Holm&Laue német cég által fejlesztett tejtaxi, amely forradalmasította 
a vödrös itatást. A MilkTaxiban bekeverhető a tejpótló tápszer, itatási 
hőmérsékletre melegíthető, vagy pasztőrös taxi esetén hűthető is a tej. 
A tartály futóműves alvázra van erősítve, így nem szükséges vödröket 
vinni a tejkonyhára, a tej kerül a borjaknál lévő vödrökhöz.

A tejtaxiban a bekeverés egyszerű: beletöltjük a kívánt vízmennyiséget 
(teljes szükséges víz kb. 2/3-a), aminek kimérésében segít a tartály 
belső falán lévő skála. Miután a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet, 
hozzáadjuk az összes szükséges tejport, majd az alsó elhelyezésű keve-
rőmotor segítségével 5 perc alatt csomómentesen elkészül a törzsoldat. 
Az utolsó lépés az oldat felhígítása a végső kívánt mennyiségre és 
további egyszeri megkeverése. 

A folyamatokat a kijelzőn megjelenített és állítható paraméterek sza-
bályozzák, illetve azokról információt is szolgáltatnak. A tartály különböző 
méretekben érhető el, a telep adottságai szerint érdemes megválasztani: 

 Tartály feltöltési mérete Vontatható / önjáró
 100 liter Önjáró
 150 liter Önjáró
 260 liter Önjáró vagy vontatható

 400 liter Vontatható

HATÉKONY SEGÍTSÉG A BORJÚITATÁSBAN – 
A TEJTAXI ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
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A tejtaxiban az alsó részen lévő speciális fűtőbetét rendkívül kímélete-
sen melegíti a tejet anélkül, hogy az odaégne. A kijelzőn folyamatosan 
ellenőrizhető a tej hőmérséklete. 

A borjaknak szánt tej vagy tejpótló mennyisége 9 szabadon beállítható 
program szerint, az adagolókar segítségével, könnyedén és csepegés-
mentesen kiosztható, 50 ml pontossággal. Az itatás precizitása növel-
hető a SmartID rádiófrekvenciás azonosító-rendszerrel, ahol a MilkTaxi 
minden borjút egyedileg azonosít. Ebben az esetben 6 különböző itatási 
görbe programozható be az életkor és a napi mennyiség, illetve elvá-
lasztási adatok függvényében. Így a borjak mindig pontosan a koruk 
szerinti szükséges tejmennyiséget kapják. 

A stabil négykerekű futómű és a nagy méretű első kerekek lehetővé 
teszik a nehéz terepen való haladást is. Az önjáró kivitel esetén lehető-
ség van fokozatmentes elektromos hajtásrendszer beépítésére is. 

A tejtaxi opcionális pasztörizálási funkcióval is elérhető, így teljes tej ita-
tása esetén biztosítható a higiénia. A kezdés ideje szabadon programoz-
ható, így a pasztőrözés folyamata befejeződik, mire az itatás kezdődik.

A MilkTaxi tisztítása nagyon egyszerű, a teljesen kinyitható tetőnek 
köszönhetően a tartály könnyedén tisztítható. A félautomatikus mosó-
program gondoskodik az optimális higiéniáról. A szivattyúból és a töm-
lőből a maradványanyagok teljesen leereszthetők.

A tejtaxihoz a legkorszerűbb operatív elemek is illeszthetők, úgymint 
SmartMix bekeverési segéd, amely a kívánt koncentráció megadásá-
val kiszámítja, hogy az adott víz- vagy teljestej-mennyiséghez mennyi 
tejpótlót szükséges bekeverni. A másik hasznos kiegészítő lehetőség a 
CalfGuide applikációhoz történő csatlakozás, amely akár mobiltelefonon 
is megjeleníti az itatási adatokat, a MilkTaxi státuszát vagy a pasztőrö-
zési, hűtési, tisztítási és az egyéb eseményeket.

Összefoglalás

A Holm&Laue hatékony segítséget nyújt azon telepek számára is, ahol a 
borjak itatása vödörből történik. A MilkTaxi az ehhez kapcsolódó folya-
matok nagy részét megkönnyíti, lehetővé teszi a munka gyors és pontos 
elvégzését, csökkenti a tévedések kockázatát. A német cég a borjúne-
velés terén széles termékválasztékkal, itatóautomatával, borjúházakkal, 
ketrecekkel stb. áll a szarvasmarhatelepek rendelkezésére.

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelke-
zésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló táp-
szerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató automatával, 
higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel stb. 
is ellátjuk a tejelőtelepeket. Az általunk forgalmazott gépekhez, berende-
zésekhez teljes körű szervizhálózatot és alkatrész-ellátottságot biztosítunk.

Katonáné Stiller Krisztina z Forrás: Holm&Laue GmbH

A ColoQuick-rendszer, a Holm&Laue termékek és a Sprayfo 
borjú tejpótló tápszerek 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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ÚJFORMULA

TÁMOGASSA
TEHENEIT 
a szárazonállás időszaka alatt

• 4 hónapos elnyújtott hatás

• Ellenállóbb lábvégek

• Jobb kolosztrum minőség

• Erősebb és egészségesebb borjak
Forgalmazó

Kersia Hungária Kft.
2040 Budaörs Baross u. 165/3.

Tel.: +36 23 783 010
www.kersia-group.com
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SZODOMA ÉS GOMOLYA
Sajtok a tejjel-mézzel folyó Kánaánban

bel még csak a juhai „kövérségéből és fajzásából” (I Mózes, 4:4) 
vitt az úrnak, Ábrahám, aki a Biblia szerint a mezopotámiai Ur 
városából származott, viszont már tejjel és vajjal is kínálta a 

Jehova nevében megjelenő három idegent:

Mózes I. könyve: 18:3-8 
3. És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne 
kerüld el a te szolgádat.
4. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti 
lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt...
8. És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és 
eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.

A szöveg bizonyítéka annak, hogy a Közel-Keleten széles körben 
képesek voltak emészteni a laktózt, különben Ábrahámnak, aki lát-
hatóan nagy igyekezettel szolgálta ki a vendégeit, eszébe sem jutott 
volna úgy tejjel kínálni őket, hogy tudja, kellemetlen következményei 
lehetnek a fehér nedű fogyasztásának.

Ábel még teljesen legendás figura lehetett, mint az első emberpár 
másodszülött gyermeke, de láthatóan abból a korból maradt fenn alakja, 
amikor a háziállatok még csak eleven húsraktárként szolgáltak. Ábrahám 
személye a Bibliában leírt korabeli viszonyok alapján viszont már jól 
beazonosíthatóan a középső bronzkorra tehető. Több időpontot is találtam 
a születésével kapcsolatban: i. e. 1813/1951. A két ősatya között eltelt 
idő alatt a tejtermékek lassan teret nyerhettek a helyi étrendben.

Ábrahám nem zsidó volt, Észak-Mezopotámiából származott, Harrán 
városából. Bár a kései hagyomány Ur városából eredezteti, amelyből 
több is akadt. Ha igaz a becslés, pont abban az időben élt a zsidó, a 
keresztény és az iszlám vallás pátriárkája, amikor több tízezer lakost 
számláló városok virágoztak nem is olyan messze az Ígéret földjétől. 
A tejtermékek készítésének már több évezredes története volt a Tigris 
és az Eufrátesz völgyében, és természetesen a környékén is. Ábrahám 
egy olyan tekintélyes félnomád családból származhatott, amely nyá-
jaival rendszeresen járta a Tigris, az Eufrátesz és mellékfolyóinak 
árterét. Jó viszonyt ápolt azokkal az uralkodókkal, akiknek területén 
áthaladt, sőt néha katonai segítséget is tudott nyújtani. Az isteni hívás-
ra (a Biblián alapuló számítás szerint i. e. 2166) indult el délnyugatra 
Urfa, Harran, Aleppo, Damaszkusz, Jeruzsálem érintésével Hebron és 
Beérsheba környékére, ahol egy egyiptomi kitérő után megtelepedett. 
Ezt a megtelepedést nomád módon kell érteni. A Biblia tanúsága 
szerint Ábrahám sosem épített magának hajlékot, mint a föld lakosai, 
hanem élete végéig sátorban lakott. Olyan jól ment egy idő után a 
pásztorélet, annyira felszaporodott az állatállomány, hogy a nagy-
család már nem fért el az adott területen, s pásztoraik összetűzésbe 
kerültek egymással. Ábrahám azt javasolta sógorának, Lótnak, hogy 
válasszon új területet a Jordán folyó termékeny völgyében. Az i. e. 
XXII-XIX. század közötti időből több olyan, szinte „egyszerhasznála-
tos” település került elő a mai Izraelből és a környékbeli területekről, 
amelyek az Ábrahám családjához hasonló nomád közösségek szállásai 
lehettek. A házacskákban a környékbeli városokban előállított egysze-
rű használati tárgyakat találtak, ami arra utal, hogy az állati termé- 
keiket, a húst, a gyapjút és a tejtermékeket cserélhették el használati 
tárgyakra és gabonára.

Mint pásztor, biztos tudással rendelkezhetett a tejfeldolgozás 
területén is. Mint mezopotámiai ember, láthatta a hatalmas városok 
templomgazdaságait s a tejfeldolgozás rendszerét, amely teljesen 
illeszkedett vándorló életmódjukhoz. A tej (és a ritka méz) jelen-
tőségét az is mutatja, hogy az Ígéret földje megkapta a „tejjel és 
mézzel folyó ország” állandó jelzőt, amely huszonkétszer szerepel az 
Ótestamentumban:

5Móz 26,9
Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a 
földet, a tejjel és mézzel folyó földet.

Dávid, még ifjúként, véletlenül keveredik a Góliát elleni párbajba. 
Éppen élelmet, többek között sajtokat vitt a lakóhelyüktől valószínű-
leg nem messze húzódó frontvonalban tartózkodó testvéreinek. 
A hatalmas, kérkedő filiszteus harcos annyira felbosszantotta, hogy 
egy váratlan húzással (némileg sértve a párbaj íratlan szabályait) és 
egy megfelelő röppályát leíró parittyakővel véget vetett a hencegé-
sének. A filiszteus legyőzése indította el Dávid politikai és katonai 
karrierjét, ami azt jelenti, hogy ez a tíz darab sajt változtatta meg az 
életét örökre. Sok férfi mögött egy nő áll, de van, aki mögött néhány 
kiló sajt. Apja így küldi a táborba:

Sámuel I 17.18
Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogasd meg 
testvéreidet, hogy jól vannak-é, és hozz tőlük jelt.

Dávid serege segítséget kap, többek között élelmet, amiből finom 
lakomát lehetett összehozni. A szöveg kiemeli, hogy a sajtok tehén-
tejből vannak (ünő = fiatal tehén), azaz külön számontarthatták a 
juh- vagy kecsketejet.

Sámuel II. 17.27-29
Mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hozának Dávidnak és az ő vele 
való népnek eleségül. Mert azt gondolják vala magokban: A nép 
éhes, fáradt és eltikkadt a pusztában.

Az alábbi szövegből az derül ki, hogy bár a tejfogyasztás már 
elterjedt lehetett széles körben, de azért kifejezetten a gyermekekhez 
kötődő eledelnek tartották:

Zsidó levél: 5:12-13
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra 
van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanít-
son valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szüksé-
getek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan 
az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:

Sajnos a Biblia mondanivalójának központja nem a sajt és egyéb 
tejtermékek, az Újtestamentumban például nyomukat sem találjuk. 
Szerencsénkre Jézus és a kereszténység elterjedésének korai sza-
kaszából római kútfők részletesen leírják, milyen helyet foglaltak el a 
sajtok a társadalomban. Az ótestamentumi említések viszont átfogó 
képet adnak a Közel-Kelet kései bronzkorának, korai vaskorának, 
mondhatni, szokványos sajtkészítési eljárásairól. 

Bolya Gergely z

Á
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Bevezetés

2019 szeptemberében felkérésre előadást tar-
tottam a sajtok éréséről házi és kisüzemi sajt-
készítőknek, akik általában nem rendelkeznek 
felsőfokú élelmiszeripari, kémiai és biológiai 
ismeretekkel. Az előadásra készülés egyik 
tanulsága volt, hogy már középiskolás kémiai 
ismeretekkel milyen jól megérthetők a leját-
szódó folyamatok, és ezek ismeretében sokkal 
tudatosabbá tehető a folyamat szabályozása. 
Ebben a cikkben a középiskolás szintnél kissé 
mélyebben tárgyalom a jellemző kémiai, bioké-
miai folyamatokat. A kifejezetten a sajtkészítők-
nek hasznos tanácsokat kihagyom belőle, a cikk 
végén teszek egy rövid módszertani kitekintést 
az ismeretek oktatásban való felhasználására.

A gyártás folyamatának áttekintése 
az érlelésig (1. ábra)

A sajtok gyártása talán a legösszetettebb 
élelmiszeripari tevékenység, célja a tej érté-
kes összetevőinek hosszú távon eltartha-
tóvá tétele a víztartalom csökkentésével. 

A tej jelentős cukor-, fehérje-, zsír-, vitamin- 
és ásványianyag-tartalma és semlegeshez 
közeli kémhatása miatt nagyon romlékony. 
Szobahőfokon néhány óra alatt elveszíti mik-
robiológiai védettségét, és a mikroorganiz-
musok gyors szaporodásnak indulhatnak. 
A sajtgyártás legkorábban ekkor kezdődhet. 

A gyakorlatban ennyire precíz időzítés sokszor 
nem lehetséges, ezért a kifejt tejet azonnal 
hűtik, hűtve tárolják, és hűtve szállítják az 
üzembe. Ott hűtve tárolják a gyártás kezdetéig, 
majd annak kezdetén kíméletesen pasztőrözik, 
beállítják a zsírtartalmát, esetleg a fehérjetar-
talmát és kémhatását is. A megfelelő tárolás-
sal mintegy három napig eltolható a gyártás 
kezdete komoly minőségvesztés nélkül.

A tejhez először tejsavbaktériumokat tartalmazó 
baktériumkultúrát adnak. A tejsavbaktériumok 
a tejcukorból tejsavat termelnek. Ennek hatá-
sára a tej semlegeshez közeli, 6,6-6,7-s pH-ja 
savassá válik, általában 4,9-5,4 körüli értékre 
csökken. Ez a sajtot tartósítja, hosszú ideig 
való biztonságos eltarthatóságához hozzájárul. 
A csak tejsavat termelő, homofermentatív bak-
tériumok mellett a tejcukorból egyéb vegyüle-
teket előállító, heterofermentatív tejsavbaktéri-
umok is adhatók a tejhez. A heterofermentatív 
tejsavbaktériumok által termelt vegyületek egy 
része fontos aromaanyag, melyek jellegzetes, 
karakteresebb ízt adnak a sajtnak. Ilyen anyag 
például az ecetsav, a propionsav, az etanol, az 
acetaldehid, a diacetil (2. ábra), ami különösen 
fontos aromaanyag számos sajtféleségben, pl. 
a svájci Appenzellerben. A heterofermentatív 
erjedés során szén-dioxid is keletkezhet, ami 
a sajt lyukazottságát eredményezi, például a 
trappista sajt esetén.

A homofermentatív erjedés reakcióegyenlete: 
C6H12O6 = 2 CH3-CHOH-COOH
Példák heterofermentatív erjedésre: 
I. tejsavas és ecetsavas vegyes erjedés 
szén-dioxid képződése mellett hexózból 
(glükóz, galaktóz)
C6H12O6 = CH3-CHOH-COOH + 
CH3-CH2OH + CO2

II. propionsavas erjedés laktózból
3 C12H22O11  -> 8 CH3-CH2-COOH + 
CH3-COOH + 4 CO2 + 4 H2O

Ha a tejsavbaktériumok kellő mértékben elsza-
porodtak, a következő lépésben valamilyen 
oltóenzimet, általában kimozint adnak a tejhez. 
A kultúra és az oltóenzim hozzáadása egy-
szerre is történhet, de a leggyakrabban alkal-
mazott fagyasztva szárított baktériumkultúrák 
esetén rendszerint 20 percet várnak, hogy a 
baktériumok feléledjenek. Ha a baktériumok 
anyagcseréjének beindulása több időt igényel, 
a várakozási idő akár 60 perc is lehet. Az 
oltóenzim a legfontosabb tejfehérjecsalád, a 
kazeinek egyik típusából, a kappa-kazeinből 
lehasít egy poláris aminosavláncot. Ennek 
hatására a kolloidális méretű fehérjehalmazok, 
a kazeinmicellák töltésük nagy részét és a 
róluk lelógó szénhidrátláncokat elvesztik, apo-
lárisabb jellegűvé válnak, az eredetileg 4,6-
os izoelektromos pontjuk 6,3-as lesz. Ennek 
hatására a kazeinmicellák közelebb kerül-
hetnek egymáshoz, a fehérje koagulálódik. 
Másodlagos kötések alakulhatnak ki, illetve a 
bennük lévő kalciumionok hidat képezhetnek 
közöttük, ami a tej megalvadását eredménye-
zi, a folyadékból gél lesz. 

Az oltóenzim mennyiségét úgy szokták meg-
választani, hogy az alvadási idő 25-45 perc 
legyen. A modern, iparban alkalmazott oltóen-
zimek, pl. a teve-kimozin már csak alvadást 
végeznek, igaz, nagyobb hatékonysággal, mint 
a hagyományos oltóenzimek. Az eredetileg 
használt tehén-kimozin viszont fehérjebontást 
is végez. Ráadásul a szopós állatok oltógyom-
rából kivont állati oltó emellett pepszint is 
tartalmaz, ami szintén fehérjét bontó enzim. A 
keletkező bomlástermékek fontos aromaanya-
gok, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
a hagyományos állati oltóval készült sajtok 
aromájához, ezért a legjobb minőségű sajtokat 
továbbra is ezzel készítik.

Ha az alvadék kellően megszilárdult, követke-
zik az alvadék kidolgozása. Első lépésben az 

A sajtok érlelése és az ismeretek 
felhasználása a kémia oktatásában 

(A Magyar Kémikusok 2022 évi márciusi számában megjelent cikk alapján)

1. ábra : A sajtgyártás folyamatábrája

2. ábra: a diacetil képlete

Tejsavbaktérium kultúra 
hozzáadása

Oltóenzim 
hozzáadása

Alvadék felvágása, 
kidolgozása

Alvadék formázása, 
préselése

Sajt sózása

Sajt érlelése

-
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alvadékot felvágják (3. a ábra), ezáltal a gél 
állapotúvá vált tejet átszövő micellákból álló 
hálózatot feldarabolják. Ennek hatására az 
egyes alvadékrögökben lévő fehérjefonalak 
elkezdenek összehúzódni, az alvadékrögök-
ből savó préselődik ki. Ez a folyamat a szine-
rézis. Az alvadékrögök hamarosan savóban 
úsznak (3. a és 3. b ábra). Ezt a savó-alvadék 
elegyet folyamatosan keverni kell, nehogy 
az alvadékrögök újra összetapadjanak. Ha a 
kívánt sajttípus esetén szükséges, a savóle-
adás elősegítésére az elegyet melegíthetjük, 
legfeljebb kb. 58 °C-ig. A magasabb hőfok 
40-45 °C-ig segíti a baktériumok szaporodá-
sát, anyagcseréjét is, ami az elegy savanyo-
dását eredményezi. A pH közelít az izoelekt-
romos ponthoz, ez szintén segíti a savóle-
adást, mivel a fehérjék oldhatósága csökken. 
A fehérjerögök még jobban összehúzódnak, 
kipréselve maguk közül a savót. A túl gyors 
savanyodás viszont nem kívánatos, ekkor a 
savó egy részének lemerésével és az elegy 
vízzel való hígításával, az úgynevezett alva-
dékmosással csökkenthető a rendelkezésre 
álló tejcukor mennyisége, ezáltal lassítható a 
savanyodás folyamata.

Ha az alvadék víztartalma kellő mérték-
ben lecsökkent, kellően szilárddá vált, akkor 
következhet a formázás, préselés (4. ábra). 
A préselést 20 °C felett végezzük. Ekkor a 

sajt belsejében, a meleg sajttésztában a bak-
tériumok anyagcseréje továbbra is gyors. A 
savanyodás főleg ekkor játszódik le, a prése-
lés végére éri el a sajt a legalacsonyabb pH-t 
(5. ábra). Az egyre alacsonyabb pH-t a tejsav 
növekvő mennyisége okozza. A keletkező 
tejsavmolekulák egy része kalcium-laktátot 
képez. A kazeinmicellákban lévő kalciumio-
nok egyre jobban oldódnak, a micellák felszí-
ne még inkább apoláris jellegűvé válik, még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz. Ezáltal a 
szinerézis tovább folytatódik, és a megfelelő 
présnyomás is segíti a további savóleadást.

Amikor a sajt elérte a kívánt pH-t, követke-
zik a sózás. Ez rendszerint alacsony hőfo-
kon, 16 °C alatt történik, ami a mikrobák 
anyagcsere-folyamatainak lassulását okozza, 
a tejcukor bomlása, a további savanyodás 
és ezek következtében a szinerézis is leáll. 
Emiatt kívánatos, hogy ekkorra a sajtban 
lévő tejcukor túlnyomórészt lebomoljon, a 
kívánt pH értéket ennek megfelelően választ-
juk meg. A savóleadás azonban folytatódik, 
mert a sajt felületére került só (porsózásnál) 
vagy a majdnem telített sóoldat (sólében 
való sózásnál) hatására ozmózis indul be. A 
savó kiszivárgása mellett a sajtba só kerül, 
ami hozzájárul a tartósságához, a megfelelő 
ízhez, segíti a kéreg kialakulását, és gátolja 
a mikrobák szaporodását a kéreg felületén. 

A legtöbb sajt esetén kb. 2% sótartalom a 
kívánatos. Amikor a sózás során ezt elértük, 
a sajtok szikkasztásra kerülnek.

 Az érés általános jellemzése

Nemcsak a nyers sajt előállításán, de az 
érlelésen is sok múlik. A kifogástalanul elké-
szített sajt is elrontható a nem megfelelően 
végzett érleléssel. Helyes érleléssel a hibásan 
elkészített sajt minőségén viszont kis mér-
tékben lehet javítani. Emiatt az érés során 
lejátszódó folyamatok megértése és ezek 
ismeretében az érés megfelelő irányításá-
nak az ismerete nagyon fontos a minőségi 
sajtgyártás szempontjából, ezért érdemes 
részletesen foglalkozni vele.

Az érés során látványos változásokat figyel-
hetünk meg. A sófürdőből kikerülő nyers 
sajt alacsony víztartalmú gél, kemény, töré-
keny. Jelentős arányban óriásmolekulákból 
áll, fehér színű. Az aromaanyagok hiánya 
miatt eléggé jellegtelen ízű, a felhalmozódott 
tejsav miatt erősen savanyú, a  sózás miatt 
főleg a kéreg alatt erősen sós. Az elkövet-
kező hetekben megpuhul, rugalmas lesz, a 
lágy sajtok túlérve akár el is folyósodhatnak. 
Színe sárgábbá válik (6. ábra), íze finomodik, 
gazdagodik. A nyers sajt nagyrészt fehér-
jéből, zsírból, vízből és benne oldott egyéb 

5. ábra: pH- és hőmérsékletmérés a sajt belsejében4. ábra: Nyers sajt a présformába rakás előtt

3. a, b, c ábra: Az alvadék felvágása és az ennek hatására bekövetkező savóleadás folyamata
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anyagokból áll, ezek közül a fehérjék, a 
zsírok és a kis molekulájú szerves anyagok 
képesek az érés körülményei között kémiai 
reakcióban részt venni, az érzékszerveinkkel 
megfigyelhető változások magyarázatát ezek 
átalakulásában kell keresni.

A fehérjebomlás folyamata

A puhulás arra utal, hogy az érés során a 
gél állapotot kialakító kazeinmicellák közötti 
kötések fellazulnak, szol állapotba megy át 
az anyag, ami a fehérjék átalakulását jelzi. 
A legfontosabb folyamat az érés során a 
fehérjék átalakulása. A tej saját enzimjei (pl. 
plazmin,  trombin), egyes tejsavbaktériumok 
enzimjei, az oltóban lévő enzimek (kimozin, 
pepszin) és a kérgen megtelepedő mikroor-
ganizmusok egyaránt tartalmaznak különféle 
fehérjebontó enzimeket. 

Proteáz enzimek hatására polipeptidek kelet-
keznek, amit a peptidázok oligopeptidekké, 
aminosavakká bonthatnak. A sajt nagyrészt 
kazeinfehérjéből áll, melynek több típusa 
ismert, és az alvadásnál már említett kaze-
inmicellákat képezik. A micellák belsejében 
főként az alfa-s1-, alfa-s2- és béta-kazein 
található. Kis mértékben található többfé-
le gamma-kazein is, de ezek a béta-ka-
zein bomlástermékei, így ahhoz hasonlóan 
viselkednek. A micellák felszínén található 
az alvadásban fontos szerepet játszó kap-
pa-kazein, melynek szerepét ott részlete-
sen bemutattam. Az egyes kazeintípusok 
nem mind egyformán bomlanak. Legjobban 
az alfa-s1-kazein bomlik, átalakulása már 6 
óra után kimutatható az elsődleges proteo-
lízis során. A másodlagos proteolízis több-
hetes érlelés során következik be, ekkor az 
alfa-s1-kazein tovább bomlik és a béta-kazein 
is elkezd darabolódni. Az alfa-s2-kazein és a  
kappa-kazein alig változik.

Az újabb és újabb bomlástermékek miatt az 
érés során változik a sajtok íze, ugyanannak 
a sajttípusnak a fiatal és idős változata is 
jelentősen eltérő ízű lehet. A fiatal sajtokban 
a lánc közepén hasító endopeptidázok által 
képzett oligopeptidek egy része keserű ízt 
eredményez, ami éretlen sajtnál természetes 
lehet. A lánc végén hasító exopeptidázok 
eredményeként aminosavak termelődnek, 
ezek nem okoznak keseredést, így a keserű íz 
nem minden sajtnál jelenik meg az érés kez-
detén. A peptidázokat a tejben lévő mikrobák 
termelik, így a keserű íz megjelenése a tejhez 
adott és a tejben lévő mikrobáktól függ. Sok 

szennyező mikroba termel endopeptidázt, így 
a sajt keserű ízét sok esetben a felhasznált tej 
szennyezettsége okozza.

A közepesen érett sajtoknál kialakuló ízhatás 
a keletkező aminosavaktól függ. Az alanin, 
glicin, prolin, oxiprolin, szerin édes ízt ered-
ményez. Főleg az ementáli típusú sajtoknál 
történő propionsavas erjedésnél jellemzők. 
A keserű ízt az arginin, a fenilalanin, a hisz- 
tidin, a valin, a triptofán okozhatja. A glutamin-
sav, aszparaginsav savanyú ízt okoz. 

A további érés során az aminosavak bomla-
nak tovább. Dezaminázok hatására ammónia 
és különféle karbonsavak keletkezhetnek. 
A karbonsavak redukciójával aldehidek (pl. 
acetaldehid, propionaldehid), alkoholok jöhet-
nek létre, melyek szintén aromaanyagok lehet-
nek. Az alkoholok, különösen az etanol, a kar-
bonsavakkal észtereket képezve gyümölcsös 
ízt eredményezhetnek. Dekarboxilázok révén 
szén-dioxid és különféle aminok is terme-
lődnek. A keletkező aminok és az ammónia 
bázikus tulajdonságuk miatt a sajt kémha-
tását az érés során egyre inkább semleges 
irányba tolják el. Ez segíti a további bomlási 
folyamatokat, a sajt további puhulását. Sok 
nitrogénvegyület sárgás színű, ami a tehéntej 
karotintartalma mellett segíti az érett sajtokra 
jellemző sárga szín kialakulását. A kéntartalmú 
aminosavakból felszabadulhat kénhidrogén, és 
létrejöhetnek illékony kénvegyületek, például a 
metioninból a cheddar típusú sajtok ízét alko-
tó metántiol. Az aminosavak bomlástermékei 
különösen erős ízanyagok, ezért az érettebb 
sajt mindig erősebb ízű. A fehérjebomlás lépé-
seit a 7. ábra foglalja össze.

A fehérjebomlás különféle útjai és 
hatása a sajtok változatosságára

A különböző érési időszakokban, a jelenlévő 
enzimektől függően különféle arányban kelet-
kező sok különböző aromaanyag magyarázza, 
hogy miért van annyiféle ízvilágú sajt. 

A gyúrt sajtoknál, mint például a mozzarella 
vagy a parenyica, ahol a sózás után a kész saj-
tot 60 °C feletti hőmérsékleten megömlesztik, 
az oltóenzim és sok más enzim is tönkremegy, 
nincs másodlagos proteolízis, ezért az ilyen 
sajtok íze alig változik az idővel. 

6. ábra: Különböző korú sajtok az érlelőben

7. ábra: A fehérjebomlás folyamatábrája
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A tej alvasztására használatosak még növényi 
és mikrobiológiai eredetű oltóenzimek, például 
a fügében lévő ficin. Ezek máshol hasítják a 
fehérjeláncot, mint a kimozin és a pepszin, 
ami  másfajta bomlástermékeket eredményez. 
Ezeknél gyakran kellemetlen ízű bomláster-
mék is keletkezhet, emiatt nem minden sajttí-
pusnál alkalmazhatók, de van, amelyik csak 
ilyen oltóenzimmel éri el a rá jellemző ízvilágot. 

A tej saját enzimjeinek és az oltóenzimeknek 
főleg az érés elején van fontos szerepe. A fő és 
az utóérés során már a mikrobák enzimjei végzik 
a további lebontást. A természetes módon jelen-
lévő és a hozzáadott savanyító- és aromaképző 
baktériumok enzimjei azután is dolgoznak, hogy 
a baktérium elpusztult. Sőt ekkor válik igazán 
jelentőssé a működésük a sajt érése szempont-
jából. Az élő sejtben a fehérjebontó proteázok 
eredetileg a sejtfalban aktívak, és a keletkező 
oligopeptidek a sejtbe jutnak, ahol a peptidá-
zok tovább bontják őket, de az így keletkező, 
aromaanyagként viselkedő bomlástermékeket 
a baktérium fel is használja. A baktérium pusz-
tulásakor ezek az enzimek kiszabadulnak, és a 
sajt anyagában katalizálnak reakciókat, az ekkor 
a termelődő aromaanyagok megmaradnak. Egy 
hónap alatt a hozzáadott baktériumok mennyi-
sége általában a tizedére csökken, de fajtától is 
függ a folyamat sebessége. Ha a baktériumok 
pusztulása gyorsabb, mint pl. a magasabb (45-
60 °C körüli) hőmérsékletet is elviselő termoto-
leráns (a sajtgyártók körében inkább termofilnek 
nevezett) baktériumkultúráknál, akkor előbb sza-
badulnak ki az enzimek, ilyen például a jó fehér-
jebontó tulajdonságú Lactobacillus helveticus. 
Ekkor gyorsabban tud érni a sajt, ez is szempont 
lehet a baktériumkultúra kiválasztásánál. 

A természetes módon jelen lévő baktériumok 
viszont három hónap után érik el maximális 
számukat, és sokáig életben maradnak, ezért 
hosszú érlelési idő esetén fontos a szerepük. 
Így tud előjönni a hosszabb érlelésű sajtoknál 
a helyi ízvilág, a gasztronómia nyelvén a terroir 
jelleg. Ám sok esetben a természetes módon 
jelen lévő baktériumok gyakran kellemetlen 
ízanyagokat képeznek, ezért nem mindegy, 
milyen a kiindulási tej tisztasága.

A sajtok felszínén az érés szempontjából előnyös 
élesztőgombák, penészgombák, baktériumok 
telepedhetnek meg, vagy gyakran tudatosan 
telepítenek rá ilyen élőlényeket, ezek alkotják a 
kéregkultúrát. Enzimjeik intenzív fehérjebontásra 
képesek, ráadásul ezeket az enzimeket a gom-
bák le is adják a környezetükbe, mivel a leadott, 
extracelluláris enzimek által készített bomláster-

mékeket szívják fel. Legjobban a penészgombák 
képesek aminosav-lebontásra, ezekben a sajtok-
ban hamar sok vízben oldható nitrogénvegyület 
keletkezik. A penészgombákat elsősorban nagy 
víztartalmú, lágy sajtok érlelésére használják, 
melyek a kéregkultúrának köszönhetően kívülről 
befelé érnek. Az így érlelt lágy sajtok emiatt tud-
nak a kéreg felől kiindulva gyorsan elfolyósodni, 
túlérni, ami a tárolási idejüket korlátozza. Ezt 
úgy tudjuk megakadályozni, hogy az optimális 
érettségi állapotnál a 15 °C körül érlelt sajtot 
fagyáspont közelébe hűtjük, mert az enzimek 
működése a hőmérséklet csökkenésével rend-
szerint erősen csökken. De fagyasztani a sajtokat 
nem érdemes és nem is szokás: kiengedéskor 
az elpusztult mikrobákból kiszabaduló enzimek 
miatt túl gyors érésnek indulnak, emiatt ízviláguk 
nem kívánt irányba tolódhat.

A kemény sajtok teljes terjedelmükben egyfor-
mán érnek, lassan kapunk kis molekulatömegű 
bomlásterméket, hosszú érési idő kell. De ha 
az ehhez szükséges 9-15 hónapot kivárjuk, sok 
ilyen nitrogéntartalmú bomlástermék lesz jelen a 
sajtban, melyek a fő aromahordozók, ezért kel-
lően hosszú érés után ezek a sajtok nagyon gaz-
dag ízvilágúak lehetnek. Ez ritkán káros követ-
kezményekkel jár: a keletkező aminok egy része, 
a biogén aminok (pl. tiramin (8. ábra), hisztamin 
(9. ábra)) erős élettani hatásúak. A rájuk érzé-
keny vagy adott (pl. MAO-gátlószer tartalmú) 
gyógyszert fogyasztó embereknél kellemetlen 
tüneteket – pulzus megnövekedését, vörösödést, 
kimelegedést – okozhatnak. Ezeket a biogén 
aminokat elsősorban a tejben természetesen 
jelen lévő baktériumok termelik szobahőfok 
körüli hőmérsékleten. Ebből következik, hogy a 
különlegességnek számító, nyers tejből készült, 
érett kemény sajtokat nem érdemes hosszú ideig 
szobahőfokon tárolni, mert az kedvez a biogén 
aminok keletkezésének. A kellemetlen hatások, 
a mérgezés a tej pasztőrözésével és utána a 
tejhez adott baktériumkultúrával, azaz színte-
nyészet alkalmazásával és a megfelelő üzemi 
higiéniára való odafigyeléssel jól elkerülhető. 

  

A fentiek ismeretében a sajtok sokfélesége már 
nemcsak a hagyományosan kialakult különféle 
gyártási eljárások miatt lesz különböző, hanem 
a fehérjebontás folyamata a körülmények meg-
felelő beállításával irányíthatóvá válik, újabb 
és újabb, különféle sajtok tervezhetők. Például 
a magasabb végső pH kedvez a kéregkultúra 
kialakulásának. Nagyobb víztartalomnál gyor-
sabb érés lehet, a nagyobb sókoncentráció 
ellenben lassít. A só persze emellett ízanyag-
ként, ízfokozóként is fontos. Az alacsony sótar-
talom nemcsak a szegényes ízvilág miatt rossz, 
hanem a tartósságot is csökkenti, mindemellett 
érés szempontjából is aggályos, túlzott fehérje-
bontást, keserűséget okozhat. Ma már számos 
baktérium-törzstenyészet áll rendelkezésre, így 
lehet a kívánt ízvilághoz választani és rendelni 
megfelelő baktériumkeveréket.

Zsírbontás

A sajtérlelés során zsírbontásra is lehetőség 
van. (10. ábra) A tejben, a hozzáadott baktéri-
umokban, élesztőkben, penészekben is jelen 
vannak lipázenzimek. A tejsavbaktériumok 
közül a heterofermentatív erjedést végző tejsav-
baktériumok egy része, a Lactococcus diacetil-
lactis, a Leuconostoc fajok jelentős zsírbontók. 
A kéregkultúrát alkotó korineform baktériumok, 
élesztők és a tejpenész rendelkezik jelentős 
lipázaktivitással. Hosszabb ideig hidegben való 
tárolás során a tejben elszaporodó hidegtűrő 
baktériumoknak is vannak lipázenzimjei.

A lipázenzimek aktivitását a tej hőkezelése 
befolyásolja. A pasztőrözés a tej saját zsírbontó 
enzimjeit elpusztítja, így a zsírbontásnak nyers 
tejből készült sajtoknál nagyobb az esélye. De a 
tejben lévő mikrobák lipázai hőstabilak, ezért a 
pasztőrözött sajtoknál is végbemehet zsírbontás.

A szinte mindig jelen lévő lipázenzimek ellené-
re a zsírbontás mégis viszonylag ritkán követ-
kezik be, mert a tejben lévő zsírgolyócskákat 
fehérjeburok védi, így ha ezek nem sérülnek, 
a lipázenzimek nem férnek hozzá a zsírokhoz. 
A tej nem elég kíméletes szállításakor, pum-
pálásakor sérülhetnek a zsírgolyócskák, és ez 
elősegíti a zsírbontás bekövetkezését.

Összességében a sajtok érése során a zsír-
bomlás kevésbé jellemző, és általában nem is 
kívánatos, mert az ekkor keletkező vegyületek 
kellemetlen csípős, karcos, avas, szappanos ízt 
eredményeznek. 

Mégis érdemes áttekinteni a zsírbontás lépéseit, 
mert a zsírbontás két sajttípusnál kedvezően 9. ábra: hisztamin szerkezeti képlete

8. ábra: tiramin szerkezeti képlete
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járul hozzá a sajtok ízvilágához. A trigliceridek 
digliceridekké, majd monogliceridekké képe-
sek alakulni, aminek során szabad zsírsavak 
keletkeznek. Ezek tovább tudnak oxidálódni 
béta-ketonsavakká, majd dekarboxileződés 
után metil-ketonok alakulhatnak ki. Ez utóbbiak 
és a rövid szénláncú zsírsavak (pl. kecsketej-
ben lévő 10 szénatomos kaprinsav) különösen 
erős aromaanyagok. A metil-ketonok szekunder 
alkoholokká is redukálódhatnak. A keletkező 
alkoholok és karbonsavak ennél a folyamatnál 
is észtereket képezhetnek, akárcsak a tejcu-
kor bomlásakor. A zsírsavakból laktonok is 
termelődhetnek, melyek szintén erős, de nem 
specifikusan sajtos aromaanyagok, inkább az 
összhatáshoz járulnak hozzá.

A parmezán és a hasonló olasz, extra kemény 
sajtok megfelelő ízéhez kismértékű zsírbontás 
kell. Ezt megfelelő oltóval, szarvasmarhalipá-
zokat tartalmazó oltópaszta alkalmazásával 
érik el. Ennek a sajttípusnak a sajátos ízét 
részben a felszabaduló zsírsavak okozzák.

A penésszel érő sajtok – például a belsejében 
kékpenésszel érő rokfort, illetve a felszínén  
fehérpenésszel érő camembert – gazdag ízvi-
lágának kialakulásához közepes vagy erős 
zsírbontás szükséges. Ezeknek a sajtoknak 
ketonok okozzák az ízét, képződésük megfe-
lelő penészkultúra, illetve kéregkultúra hoz-
záadásával segíthető. A kékpenészes sajtok-
nál használt Penicillium roqueforti erősen, 
a fehérpenésszel érő sajtoknál, például a 
camembert-nél használt Penicillium camem-
berti közepesen zsírbontó, ami jól magyarázza 
a kékpenészes sajtok erősebb ízét. Az íz erős-
ségének fokozására a kékpenészes sajtoknál 
gyakran a tej homogénezésével a zsírgolyócs-
kákat szándékosan apró cseppekre bontják, 
hogy a zsírgolyócskák védőburka megsérüljön, 
a zsírbontás nagyobb mértékű legyen.

Mindkét esetben sok múlik az érési időn. 
Általában az érettebb sajtnál a zsírbontás 
mértéke nagyobb, a szabad zsírsavtartalom 
nő, annál is inkább, mert semleges, lúgos 
kémhatásnál működnek a lipázok. A túl hosszú 
érlelés fehérpenésszel érő sajtoknál túlörege-
dést, kellemetlen, keserű ízű terméket ered-
ményezhet. Kékpenészes sajtoknál viszont a 
hosszabb érlelés a jobb, az érés a zsírsav-
tartalmat csökkenti, kellően hosszú érlelési 
idő után kellemesebb íz fejlődhet ki, az erős 
penészes íz tompul.

A zsírtartalomnak nemcsak a bomlás miatt van 
jelentősége. Sok aromaanyag apoláris, zsírban 

oldódik jól, ezért a nagy zsírtartalmú sajtok rend-
szerint ízletesebbek. Ez azonban csak hozzátesz 
az ízvilághoz, mert összességében a vízben 
oldható kis molekulák adják a sajtok alapízét.

A vízben oldódó, kis molekulájú 
szerves savak átalakulása

A friss sajtokban az L- és a D-tejsav különböző 
arányban lehet jelen, attól függően, hogy a 
hozzáadott baktériumkultúra milyen arányban 
termeli a két izomert. Az érés során a két 
izomer aránya idővel kiegyenlítődik. A folya-
mat gyakorlati jelentősége csekély, mert az 
ízvilágban nem hoz változást. A tejben lévő 
egyes mikrobák, például a Pediococcusok 
képesek átalakítani a tejsavat, jelenlétük befo-
lyásolja az ízt. De ennél sokkal fontosabb, 
hogy a kéregkultúra penészgombái és élesztői 
sejtlégzésük során a tejsavat szén-dioxiddá 
és vízzé alakítják, ami a kéreg alatt a pH 
növekedéséhez vezet. Ez segíti a kéregkultúra 
baktériumainak elszaporodását mintegy két 
hét után, ami a sajt felszínének sárgás-vöröses 
színűvé válásában figyelhető meg. A tejsav 
ennek hatására belülről kifelé vándorol, a pH 
belül is nő. Ez a gél-szol átmenetet segíti, 
és gyorsítja az aromaanyagok termelődését. 
A kéregkultúrával érő lágy sajtok, például a 
pálpusztai gyorsan túlérhetnek, kellemetlen 
ízanyagok halmozódhatnak fel bennük, ezért 
a kéregkultúra kialakulása után, mintegy két 
elteltével már 10 °C alá hűtve tárolják őket. 
Ezen az alacsony hőfokon is tovább érnek, és 
így is pár héten belül el kell őket fogyasztani.
Ha propinsav-baktériumok vannak jelen, a tej-
savból propionsav, ecetsav, borostyánkősav és 
egyéb szerves savak keletkeznek szén-dioxid 
képződése mellett. A propionsavnak köszön-

hetően diós ízt kapunk az ementáli típusú saj-
tokban. Az egyik jellemző reakció egyenlete: 
3 CH3-CHOH-COOH = 2 CH3-CH2-COOH + 
CH3COOH + CO2 + H2O

A propionsav-baktériumokat kis mennyiségben 
adják a tejhez, mindig vannak mellettük pálci-
ka alakú tejsavbaktériumok, Lactobacillusok 
is. Ezek jelentős fehérjebontók, az általuk 
termelt édes ízű aminosavak is hozzájárulnak 
az ementáli típusú sajtok karakteréhez. A két 
lebontási folyamat össze is kapcsolódik, a 
Lactobacillusok által termelt aszparaginsavból 
is képződik fumársavon keresztül borostyánkő-
sav a propionsav-baktériumok hatására. Gyors 
fehérjebontásnál erősebb a szén-dioxid-kép-
ződés, és kisebb arányban keletkezik propion-
sav, nagyobb arányban ecetsav.

A „melléktermékként” képződő szén-dioxid a 
sajt anyagát, a sajttésztát telíti. Ha a sajttészta 
megfelelő állagú, egynemű, akkor nagy, kerek 
erjedési lyukak képződhetnek, ami az ilyen 
sajtokat látványossá teszi, bár a sajt minősége 
szempontjából nem annyira nagy a jelentősége. 

A megfelelő lyukak kialakítása nem köny-
nyű feladat. Kemény, rugalmatlan, törékeny, 
úgynevezett krétás sajttésztánál szabálytalan 
lyukak, hasadások lesznek, ezért ennek elke-
rülésére az alvadék kidolgozásánál 10-15%-os 
alvadékmosást végeznek. Nagy méretű lyukak 
képzése erős fehérjebontó Lactobacillus hel-
veticus és erősen aszparaginbontó propion-
savbaktérium-kultúra alkalmazásával segít-
hető. Ha kisebb lyukakat szeretnénk, más 
Lactobacillus fajokat használunk, melyek 
gátolják a propionsav-baktériumok szaporodá-
sát. Szintén segíti a lyukméret csökkenését a 
gyengén aszparaginbontó propionsavbaktéri-
um-kultúra használata.

A friss tej mindig tartalmaz kis mennyiség-
ben citromsavat. Ebből a baktériumok továb-
bi szerves savakat, ecetsavat, piroszőlősavat 
termelnek, emellett diacetil, ecetsav, etanol, 
hangyasav is keletkezik, melyek fontos aroma-
anyagok. A citromsav átalakulása kis meny-
nyiségű szén-dioxid-képzéssel jár, így legfel-
jebb 1 cm-es lyukakat eredményez. Mérsékelt 
gázképződés egyenletesebb sajttésztát ered-
ményez, az erős gázképződés viszont már 
egyenetlen lukazottságot okoz, mértéke a 
kultúrák, kultúrakombinációk megfelelő meg-
választásával jól befolyásolható. Továbbá itt 
is megfelelő állagú tészta kell a kerek, ritkás 
lyukazottsághoz, ami rendszerint alvadékmo-
sással érhető el.

10. ábra: A zsírbontás folyamatábrája
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Káros folyamatok az érés során

A legnagyobb gondot az utóerjedés okozza. 
Akkor következik be, ha nagy mennyiségű 
tejcukor marad a sajtban. Ennek a lebomlása az 
érlelőben folytatódhat, főleg ha a hőmérséklet 
átmenetileg megemelkedik. Ekkor már nem 
lehetséges a fehérjefonalak további összehú-
zódása, a szinerézis miatti savóleadás lezajlott. 
A keletkező tejsav nehezen adódik le, lassan 
szivárog ki, állandóan nedves, fehérkenőcsös 
kérget eredményez, melyen a kéregkultúra nem 
tud rendesen kialakulni. A felhalmozódó tejsav 
miatt túl alacsony pH alakul ki, 4,6-os pH alatt a 
kazein kicsapódása is bekövetkezhet, kemény, 
törékeny sajttésztát kapunk, a sajt akár teljesen 
túrószerűvé is válhat, betúrósódhat. Mindez 
gátolja a szokásosan lejátszódó bomlási folya-
matokat, súlyos ízhibákat eredményezhet.

Ha a tejbe a pasztőrözést túlélő spórás vajsav-
baktériumok kerülnek, 3-4 hónap után késői 
puffadás alakul ki. A tejsavból vajsav alakul ki 
szén-dioxid és hidrogén termelődése mellett: 
2 CH3-CHOH-COOH = CH3-CH2-CH2-COOH +  
2 CO2  + 2 H2. 

A keletkező apoláris hidrogéngáz egyáltalán 
nem oldódik a vízben, hamarosan felfújja a saj-
tot, repedéseket idéz elő benne. A vajsav mel-
lett butanol, ecetsav, izopropil-alkohol, etanol, 
aceton is keletkezhet. Az ilyen sajt elsősorban a 
vajsav miatt élvezhetetlen ízű lesz.

Sajt a kémiaórán

A fenti összefüggésből jól látszik, hogy a kémiai 
folyamatok milyen nagy mértékben jelen van-
nak az életünkben, mennyire fontosak alapvető 
élelmiszereink előállításában is. A középisko-
lás anyagban rendszerezve tanított és részle-
tesebben bemutatásra kerülő oxigéntartalmú 
vegyületcsoportok között szinte nincs is olyan, 
amely a fenti folyamatokban nem került emlí-
tésre. Többségük, az alkoholok, az aldehidek, 
a ketonok, a karbonsavak és az észterek kulcs-
fontosságúak a sajtok ízvilágának kialakításá-
ban. Hasonló mondható el a nitrogéntartalmú 
szénvegyületekről, az aminok különösen fontos 
kulcsszereplők. A természetes szénvegyületek 
közül a szénhidrátok, a fehérjék, a zsírok isme-
rete megkerülhetetlenül fontos. 

A kevésbé ismert, de mégiscsak gyakorlati 
jelentőségű szerves vegyületek köznapi és 
szabályosabb elnevezése jó alkalmat adhat 
az elnevezések gyakoroltatására. A cikkben 
bemutatott folyamatábrák a vegyületek egy-

másba alakulásának bemutatására alkal-
mazhatók. A változások értelmezése segít a 
tananyag elmélyítésében, miközben az élelmi-
szeripar egy finom terméke lehet a fókuszban.
A szerves kémia mellett az általános kémia 
is más megvilágításba kerülhet. A reakciók 
közül a sav-bázis reakciók a sajt állagának 
kialakulásában, a redoxireakciók a bomlás 
során egymásba alakuló vegyületek képződé-
sében kulcsszerepet játszanak. A kolloidikai 
ismeretek sem nélkülözhetők, különösen a 
micellákról, gélekről tanultak. Látható, hogy 
a kémia tananyag bemutatásának számos 
része „fűszerezhető” csupán a sajtgyártásból 
vett érdekességekkel, vagy készíthetők hozzá 
erre alapozott problémamegoldó vagy projekt-
feladatok. Bízom benne, hogy  tanárkollégáim 
sokat tudnak majd meríteni a fentiekből a 
mindennapi kémiaoktatásuk érdekesebbé, szí-
nesebbé, korszerűbbé tételében.

Mintafeladat:
I. Olvasd el a „Vízben oldódó kis méretű szer-
ves savak lebomlása” c. fejezetet!
II. A tejsav szabályos neve 2-hidroxi-propán-
sav. Rajzold le a szerkezeti képletét, majd 
jelöld a különböző funkciós csoportokat, és 
sorold be, melyik vegyületcsoporthoz tartoz-
nak! Számozd be a szénatomokat, és jelöld 
meg, melyik a királis szénatom!
III. A szöveg szerint a tejsavból víz és szén-
dioxid keletkezik.
Írd fel a folyamat rendezett egyenletét képle-
tekkel!
A savállandó fogalma és a keletkező vegyüle-
tek képlete alapján értelmezd, hogy a pH nő!
IV. Mikor várunk nagyobb lyukakat a sajtban, 
alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten? 
Miért?
V. Sorold be funkciós csoportok szerint a friss tej 
citromsavtartalmából keletkező vegyületeket!
Milyen folyamat mehet végbe az etanol és a 
hangyasav között? Írd fel a folyamat egyenletét! 
Milyen funkciós csoportot tartalmaz a termék?

Projektötletek: 
I. Sajtkészítés házilag, laborban rendelkezésre 
álló eszközökkel
– Altasd meg a tejet kimozint tartalmazó oltó-
anyaggal és anélkül, illetve úgy, hogy helyette 
fügelevélből nyert nedvet, tejoltó galajt használsz!
– Készítsd el a sajtot kultúra hozzáadás nélkül!
(A projektet vezető tanár egyes internetes hon-
lapokról kis mennyiségben is beszerezhet elfo-
gadható áron oktatási célra megfelelő, különféle 
oltókat, kultúrákat. De a kultúra forrásának 
élőflórás baktériumot tartalmazó joghurt vagy 
házilag készített aludttej is megfelelő.)

– Figyeld meg az egyes esetekben lejátszódó 
változásokat, és értelmezd a tapasztalataidat!
Milyen anyagok keletkezhetnek?
Miben más a folyamat?
– Hasonlítsd össze a saját sajtod gyártásának 
folyamatát a videón látható gyári sajtgyártás 
folyamatával! Milyen más technológiai meg-
oldásokat igényel az eltérő lépték? Keress 
hasonló párhuzamokat az iskolai kémcsőkísér-
letek és a vegyipari eljárások között!
(ajánlott link: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=sDJarrWqWMM)

II. enzimműködés vizsgálata
Megfelelő mennyiségű kimozinenzim hatá-
sára a nyers tej néhány perc, fél óra alatt 
megalszik, ha a kísérlet során termelői nyers 
vagy kíméletesen hőkezelt tejet használunk. 
A kísérlet körülményeinek változtatásával jól 
bemutatható a hőmérséklet, a kémhatás, az 
enzimmennyiség, a jelenlévő kalciumionok 
(legcélszerűbben kalcium-klorid oldat formá-
jában adagolva), a tej hígításának, a tej elő-
zetes erős hőkezelésének, homogénezésének 
hatása (pl. dobozos, UHT tejet használva), vagy 
akár más, a diákok vagy a szaktanár részéről 
felmerülő egyéb tényezők hatásának vizsgála-
ta az oltóenzim működésére.

Köszönetnyilvánítás
Elsőként köszönettel tartozom Márkus Gyulá-
nénak, aki a sajtkészítő OKJ-tanfolyamon tanított, 
és a mestervizsgára is felkészített. Nagy köszö-
nettel tartozom Hans Knüsel svájci technológus-
nak és szakoktatónak, aki sokat segített tudá-
som elmélyítésében, nagyon sok, általa készített 
jegyzettel is ellátva engem. Külön köszönettel 
tartozom dr. Borbás Rékának, aki kémiatanári és 
vegyész szemmel nézte át a kéziratot.
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Képek forrása: 
a Dunaharaszti Paraszt Sajt Gazdaság (www.paraszt-
sajt.hu) sajtműhelyében a saját sajtgyártás közben 
készült fényképek
OpenOfficeDraw-ban és ChemSketchben készített saját 
rajzok

Magyar László sajtmester 
és biológia-kémia-etika szakos tanár 
Szent István Gimnázium, Budapest z
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Hatékonyság és kényelem
 Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

 Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

 Innovatív kiszerelés: Flexibag®

 Nagyon hosszú eltarthatóság

 Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
    várakozási idő

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvas-
marhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus) 
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus 
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a 
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg 
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17 
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra

Shaping the future of animal health
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