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Áremelések 
és áfacsökkentés

TARTALOM

Július elején a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (NAK) tejágazati egyezte-
tést tartott a tejtermelők, -feldolgozók, 
-kereskedők és a kiskereskedelmi 
áruházláncok képviselőinek részvéte-
lével. Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács ügyve-
zető igazgatójának helyzetértékelése 
szerint a nyers tej hazai felvásárlási 
ára már második éve 95 forint körül 
alakul. Az utóbbi időben az európai 
piacokon tapasztalt áremelkedés és 
a forint gyengülése miatt egyre nő 

a nyomás a hazai feldolgozókon, hogy emeljék az átvételi árat. 
Ugyanakkor a villamos energia, a gáz és az üzemanyagok drágulása 
indokolttá teszi, hogy a feldolgozóipar is növelje a kereskedők felé az 
átadói árat.

Az áremelések folyamatának beindulását már korábban megalapozta 
Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke az RTL Híradónak adott 
nyilatkozatával, mely szerint átlagosan 7-10 százalékkal drágulhatnak 
a tejtermékek szeptembertől, és várhatóan a tejföl és a vaj 15, a tej 
pedig legalább 5 százalékkal kerül majd többe. A várható áremelést 
azzal magyarázta, hogy a klímaváltozás miatt egyre kevesebb a tej, 
és alacsonyabb a zsírtartalma. A magasabb zsírtartalmú termékek az 
európai tejhiány miatt már tavaly is drágultak.

László Róbert, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi 
tagja szerint az árak emelkedésének összetett okai vannak, amelynek 
megértéséhez egészen 1972-ig kell visszanyúlni. Ekkor indult az 
országos szarvasmarha-tenyésztési program, amelynek elsődleges 
célja a mennyiség növelése volt, a tej beltartalmának rovására. Minél 
melegebb van, annál többet isznak a tehenek, miközben egyre keve-
sebbet esznek, amitől kevesebb zsírtartalmú tejet adnak. Márpedig a 
vajhoz zsír kell, a tejzsír ára viszont egyre nő. Általában a termelők 
a standard 3,7 grammos zsírszázalék alatt állítják elő a tejet. Ezt az 
értéket lehetne takarmányozással változtatni, de akkor a mennyiség 
rovására megy a magasabb zsírszázalék.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős állam-
titkára az egyeztetésen elmondta, hogy az Országgyűlésnek benyúj-
tott adócsomagban szerepel az ESL és az UHT tej áfacsökkentése. 
Amennyiben a Parlament elfogadja a javaslatot, jövő januártól vala-
mennyi folyadéktej az 5 százalékos áfakulcs alá tartozik majd. Ettől 
az intézkedéstől az várható, hogy kiszorulnak az import tejek a hazai 
kereskedelemből. A korábbi áfacsökkentések alkalmával a kiskeres-
kedelmi láncok korrekt magatartást tanúsítottak, és az árcsökkenést 
teljes egészében továbbadták a vásárlóknak, ez jövő januárban a tejnél 
sem lehet másképp, vélekedett Feldman Zsolt.

Amennyiben a kereskedők átengedik az áfacsökkentés előnyeit a 
vásárlóknak, úgy elképzelhető, hogy jövőre akár 10-13 százalékkal 
is olcsóbb lehet a tartós tej. A terméktanács várakozásai szerint az 
alacsonyabb árak a fogyasztásra is ösztönzően hatnak majd, ami 
nemcsak a hazai termelőknek és feldolgozóknak kedvez majd, hanem 
a lakosság egészsége szempontjából is előnyös lesz.  
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A környezettudatos energiahatékonyság 
növelése a cél a Hajdúböszörményi 

Mezőgazdasági Kft.-nél.
Hajdúböszörmény járási székhely az Észak-Alföldön. Több mint 30 ezres lakosságával 

a Hajdúság legnagyobb városa. A város nevében lévő előtagot a Bocskai István 
szabadságharcát támogató hajdúkról kapta, akiket itt telepítettek le. 

A böszörmény elnevezés pedig a honfoglalókkal együtt érkező, kereskedelemmel 
foglalkozó bolgár-török nép elnevezésére utal.
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A Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági 
Kft. a megye azon legsikeresebb agrárcé-
gei közé tartozik, melyeknek gazdálkodá-
sában az állattenyésztésnek kiemelkedő 
szerepe van. Bodnár Lajos József ügy-
vezető igazgatót arról kérdeztem, hogy 
milyen történelmi gyökerek táplálják az 
eredményes gazdálkodásukat.
A történelem lapjait 1955-ig kell visszalapozni, 
akkor alakult meg jogelődünk, a Béke Termelő 
Szövetkezet, meg akkor születtem én is, 63 
évesek vagyunk. Megalakításában kevés, rossz 
minőségű földterülettel rendelkező, szegény 
földművesek vettek részt. Története folyamán 
a szövetkezet folyamatosan bővült, erősödött, 
így vonzerőt jelentett 10 másik környékbeli 
szövetkezetnek, kik társultak a gazdasághoz. 
Édesapám 1960-ban lépett be, és 3 év múltán 
elnökké választották. 1990-ig, 27 éven keresz-
tül volt a szövetkezet elnöke. Elődeink kihasz-
nálták a 60-as években elindult mezőgazdasági 
fejlesztést, és látványos gyarapodásnak indul-
tak. A gazdaság a 80-as években élte fénykorát, 
ekkor 8000 hektáron gazdálkodtak. Mi most 
5000 hektárt művelünk, ebből 3000 hektár 
területet teljes körű integrációban és 2000 
ha-t pedig bérleményként használunk. A 70-es 
években a foglalkoztatottak száma meghaladta 
az 1000 főt, most 240 embernek biztosítunk 
megélhetőségi lehetőséget. 

Meddig tartott a szövetkezeti forma?
A Kft.-vé történő átalakulásra 2014-ben került 
sor. Nagyon sokáig, 59 évig működött a szö-
vetkezet. Ennek okát azzal lehet magyarázni, 
hogy igen nagy nálunk az összetartozás érzése. 
Generációk nőttek fel ezen idő alatt. Az én csa-
ládom esetében is nagyapám és apám már itt 
dolgozott, én követtem példájukat, és a lányom 
– aki már a negyedik generációt képviseli – 
szintén itt találta meg számítását, mindannyian 
ide kötődünk. Sokan kötelességünknek érez-

zük, hogy amit az őseink megteremtettek, azt 
továbbvigyük, és jobbá tegyük. 

A földtulajdonosok száma 2000 fő. Az egy 
főre eső átlagtulajdon nem éri el a 2,5 ha-t. 
Nehéz azt megértenünk, hogy miért nem adják 
el a kis földecskéjüket. Azért nem, mert úgy 
gondolják, hogy a múlt kötelez, ezzel tartoz-
nak őseik megbecsülésének. Meggyőződésem, 
hogy az összetartozás érzése az, aminek segít-
ségével le tudjuk küzdeni a nehézségeket, és ez 
viszi előre fejlődésünket. 

Működésük során mi volt a legnagyobb 
próbatétel, nehézség?
Tíz évvel ezelőtt, 2007-ben nagyon nehéz hely-
zetbe kerültünk. Eladósodtunk, de olyan mérték-
ben, hogy minden jelentősebb vagyontárgy zálog 
alá került. A beszállítók csak készpénzes fize-
téssel szolgáltak ki minket. Innen, ebből a hely-
zetből kellett felállni. Megtettük, sikerült, most 
már likvidek vagyunk. Ennek megvalósításához 
jelentős segítséget kaptunk az ERSTE Banktól, 
és mind a mai napig megbízható partnerünk a 

fejlesztési elképzelések megvalósításában. Mivel 
eddig, számunkra érthetetlen módon, minden 
pályázatunkat elutasították, így ennek a támo-
gatásnak a hiányában a fejlesztéseket önerőből 
vagy banki hitelből tudjuk megoldani

A cég gazdálkodásában meghatározó sze-
repe van az állattenyésztésnek. Az egyes 
ágazatok miként veszik ki részüket a 
jövedelem előállításából?
A gazdaság árbevételének valamivel több mint 
felét az állattenyésztés adja. Ezen belül a 
tejelőszarvasmarha-ágazat 40% erejéig, míg 
a sertéságazat 10%-os mértékben osztozik 
a bevételből. A szövetkezetek történetében 
a klasszikus felállás mindig az volt, hogy az 
állattenyésztésé a főszerep, a növénytermesz-
tés feladata az állattenyésztés kiszolgálása, 
takarmánnyal való ellátása. Ez a szerkezeti 
felállás mind a mai napig fennmaradt.

A tejelő tehenek száma elérte a 2000-es 
egyedszámot, melyből 1900 a holstein-fríz és 
100 egyed a magyar tarka törzstenyészet.

Bodnár Lajos József ügyvezető

Szabó Zsolt cégvezető



www.tejgazdasagiszemle.hu 3 

Nem sikerült mentesíteni a sertésállományt 
PRRS-től. A vakcinázás nem hozta meg a várt 
eredményt. A sertéstelepet jövő év végéig felújít-
juk. A felújítást összekötjük az állománycserével. 
A Seghers belga eredetű húshibrid fajtát fogjuk 
tenyészteni, mely PRRS-mentes lesz. A hízó- 
kibocsájtást a mostani 22 000-ről 30 000-re ter- 
vezzük növelni úgy, hogy az eddigi 1200-as 
anyakoca-állomány létszáma 1000-re csökken.

Növénytermesztésünkben a legnagyobb ve- 
tésterülete a kukoricának van, mintegy 1800 
hektáron folyik a termesztése. Ennek 1/3 része 
kerül silózásra, a fennmaradó rész biztosítja az 
abraktakarmány-szükségletünket, illetve értéke-
sítésre kerül. A kukorica után az olajos magvak 
jönnek, 800-1000 ha területen vetünk naprafor-
gót, illetve repcét. A búza vetésterülete 500 ha 
alá csökkent. Az árpa termesztése a sertésága-
zat abraktakarmány-igényét fedezi, ezt több mint 
500 hektáron termesztjük. A gabonapiacon az 
árak változásának függvényében döntünk arról, 
hogy mely gabona kerüljön abraktakarmányként 
felhasználásra, illetve értékesítésre. 

A szálastakarmány-szükségletünk biztosítá-
sára mintegy 300 ha-n termesztünk lucernát, 
melynek egy részével erjesztett, másik részével 
szárított formában etetünk. Egyre nagyobb terü-
leten termelünk rozst előveteményként, melyből 
szenázst készítünk. Van még 400 ha nagyságú 
ősgyepünk, illetve 200 ha területen erdőnk.

Mint a cég ügyvezetője viszonylag gyorsan 
úrrá lett a helyzeten. Kivezette válságos 
helyzetéből a gazdaságot, látványos és 
kiegyensúlyozott fejlődési pályára irányí-
totta. Melyek azok a beruházások, melyek 
az utóbbi időben megvalósultak, illetve 
folyamatban vannak?
Tevékenységünket a folyamatos fejlesztésre 
való törekvés motiválja, mert nem akarunk a 
piacon folyó versenyben lemaradni vetélytár-
sainktól. Üzleti elképzelésünk szerves része, 
hogy a melléktermékek mind nagyobb mér-
tékű hasznosítására törekszünk.

A hígtrágya-technológiát azért vezettük be, 
mert kiváltható vele a hagyományos almos 
trágya munkaigényes kezelési költsége, és 
megspórolható általa a szalmafelhasználás is. 

A hígtrágyát szeparáljuk. Ennek eredmé-
nyeként szárazanyagot és folyékony anyagot 
(barna lé) kapunk. A szárazanyag mentes a 
patogén kórokozóktól, így az almozásra törté-
nő felhasználása előnyös az állatok számára. 
Amennyiben extrém hideg téli időjárás adódna, 
úgy az almozáshoz szecskázott szalmát is 
használunk. Ez nem akadályozza a technológi-
ai folyamatot, a hígtrágya szivattyúval történő 
továbbítását.

Szeparáláskor jóval több 
szárazanyag képződik, mint 
ami az almozáshoz szüksé-
ges. Ebből brikettet fogunk 
előállítani, amit elégetve 
energiát fogunk nyerni. Az 
ötletet az adta, hogy őseink 
is hasznosították a megszá-
rított tehénlepényt tüzelésre. 
Ezzel kiváltjuk földgázszük-
ségletünk egy részét. Mivel 
zárt rendszerben történik az 
égés, így nem jut metángáz a 
levegőbe, így az alkalmazott 
eljárásnak környezetvédelmi 
szempontból is jelentősége van. Beruházásunk 
megvalósítása folyamatban van, év végére 
tervezzük az üzembehelyezést.  

Tervezzük a biogázüzem mellett egy ener-
giaközpont létrehozását is, melynek segítsé-
gével a sertéstelep energiaigényének jelentős 
részét ki tudjuk elégíteni. Célunk az, hogy 
önellátók legyünk hőenergiából, ne legyen 
szükség földgáz vásárlására. Ennek érdeké-
ben növeljük a biogázerőmű hatékonyságát 
oly módon, hogy a működés közben keletkező 
füstgáz elégetésével többletenergiához jutunk. 
Az erőműben működő 637 kW-os gázmotor 
40%-ban áramot és 60%-ban hőenergiát állít 
elő. Az áramért a szolgáltató a nyugati orszá-
gokban alkalmazott átvételi ár 1/3 részét haj-
landó fizetni, mely az üzemeltetési költséget 
sem fedezi, ezért a hőenergia hasznosításával 
kell gazdaságossá tenni az üzem működését.

A biogázüzemből indul a tápanyag-után-
pótlás rendszere is. Megépítettünk egy 3,5 
km hosszú földalatti csővezetéket, ezen jut 
ki a barna lé a földekre. Táblánként egy-egy 
hidráns van elhelyezve, melyhez gyorscsatla-
kozóval lehet csatlakozni. A szivattyút jelenleg 
traktor üzemelteti, melyet szeretnénk villany-
motorral kiváltani, és ezt az általunk termelt 
árammal táplálni. 

A barna lével mintegy 6-700 ha területet 
tudunk kezelni. A 2% szárazanyagot tartalma-
zó anyagban megtalálható a nitrogén, fosz-

for, kálium és a mikroelemek. Minél inkább 
feltöltődik majd a talaj tápanyaggal, annál 
kevesebb műtrágyát kell használnunk. A barna 
lé elhelyezésére szolgáló tárolók kettős hasz-
nosításán gondolkodunk, felhasználjuk majd 
azokat öntözővíz tárolására, melyet a csapa-
dékvíz felfogásával vagy fúrt kutak segítségé-
vel nyerünk. 

A biogázüzem működtetéséhez az általá-
nosan elfogadott gyakorlattal ellentétben mi 
nem használunk silókukoricát. Az alapanyagot 
a szarvasmarha- és a sertéstrágya adja, de 
ezek állaga hígabb a kelleténél, ezért szilárd 
halmazállapotú szervesanyaggal kell dúsíta-
ni. Megvizsgáltuk, hogy melyik állatfajnak a 
trágyája van hatással a képződő biogáz kén-
tartalmára. Azt találtuk, hogy a sertéstrágya 
szeparálása utáni szilárd anyagának nagyobb 
mértékű felhasználása csökkenti a biogáz 
kéntartalmát. A jelenség magyarázata, hogy 
a sertés emésztőrendszere kevésbé tudja a 
takarmányban lévő energiatartalmat feltárni, 
mint a marháé. Ha tehát növeljük a sertés- 
trágya szeparálásaként keletkező szárazanyag 
arányát, akkor csökken annak kéntartalma. 
Ennek azért van jelentősége, mert a kénnek 
– ami agresszív, maró hatású vegyület – a 
berendezés alkatrészeire ható káros hatá-
sát így csökkenteni tudjuk. A biogázüzem-
ben hasznosítjuk azokat a melléktermékeket, 
melyek például a szárítás folyamatában vagy 
a takarmányok készítése során mint hulladék 
keletkeznek. Ezeknek a hulladékoknak az ily 
módon történő felhasználásával egyben eleget 
teszünk a környezetbarát gazdálkodás köve-
telményének is. Lényeg az, hogy a biogázüzem 
működtetéséhez a növénytermesztési ágaza-
tunk nem végez termelést, csak olyan anya-
gokat használunk, melynek hasznosítása más 
módon nem megoldható.  Ezeket az anyagokat 
a betáplálás előtt láncos darálóval ledaráljuk, 
hogy annak állaga ne okozzon fennakadást a 
rendszer működésében. 

A tejtermelő  szarvasmarhatelep madártávlatból

A gázmotoros hűtő
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Az előző évben fejeződött be a 120 ezer 
mázsa befogadására alkalmas silótér építése. 
A silóteret úgy építettük, hogy átjárható legyen 
(két párhuzamos oldalfala van), és a csur-
galékvíz elvezetésére alkalmas csatornával 
van ellátva. A silófalat silómaróval bontjuk, 
így kisebb felületen érintkezik a levegővel, és 
mérsékeltebb a károsodás.

Szintén a tavalyi évben fejeződött be a 100 
ezer mázsa tárolására alkalmas szemesta-
karmány-tároló, melyben hűtéses technoló-
giát fogunk alkalmazni. A nyáron betakarított 
gabonát eddig a környezet adta hőfokon, plusz 
hőmérsékleten tudtuk betárolni, ez optimális 
feltételt teremtett a raktári kártevők elszaporo-
dásának, ami ellen gázosítással védekeztünk. 

A hűtés hibernálja a kártevőket, így azok 
károkozása elmarad. A hagyományos táro-
lás során keletkező súlyveszteség a hűtéses 
eljárással minimálisra csökkenthető. A gabo-
napiacon ma már az a követelmény, hogy ne 
legyen a termékben szermaradvány. Ennek a 
követelménynek is megfelel a hűtve tárolás 
technológiája, mely módszert már sikeresen 
alkalmazzuk. Most van folyamatban annak a 
megvalósítása, hogy a korábban épült síktáro-
zókban is ezt a módszert lehessen alkalmazni. 
A hűtve tárolás további előnye, hogy nagyobb 
víztartalom mellett is tárolható a termény, így 
kevesebb a szárításhoz használandó energia, 
kisebb a tárolásból eredő veszteség, és a ter-
méket magasabb áron lehet értékesíteni.

A vagyonvédelem területén is fejlesztéseket 
hajtottunk végre, beléptető rendszereket épí-
tettünk ki, megfigyelő kamerákat telepítettünk.
Folyamatosan cseréljük, korszerűsítjük a gép-
parkot, évente mintegy 500 milliót költünk új 
gépek vásárlására.

A választásokat követően a szakminiszté-
rium élére új vezető került. Milyen változ-
tatásokat remél az új vezetéstől?
Minden váltás, változás új reményt ad, minden 
nap azt várjuk. A piaci igények alapján kell 
megfogalmazni a célokat. Azt szeretnénk, ha a 
mezőgazdaságban lévő értékek egy stratégiá-
ban megfogalmazásra kerülnének. Az emberek, 
ha látják maguk előtt a perspektívát, akkor 
tudják, hogy merre kell tartani, tudják azt, 
hogy milyen keretek között gondolkodhatnak.  
Állandóságot szeretnénk a jogszabályi környe-
zetben, az nem jó, ha az folyamatosan változik. 
Ki kell terjeszteni az integrációt valamennyi 
kistermelőre, hogy egységes árulap jöjjön létre.  
Sajnálatos, hogy a politika lenullázta az állatte-
nyésztést. Azok a termelők, kik abbahagyták az 
állattartást, már nem fognak többé azzal foglal-
kozni, mert megszokták azt, hogy a növényter-
mesztésből könnyebben megélnek. Ha a poli-
tika elutasítja az állattenyésztés fejlesztésének 

UVMILK® polipropilén tejszűrők:
•	 Nagy	hatékonyságú	szűrés	a 
100	szűrőrétegnek	köszönhetően.

•	 Szűrőképessége:	5	mikron	 
(papírszűrők:	30-50	mikron).

•	 Csökkenti	a	tej	 
szennyezettségét,	ezáltal	 
növeli	a	minőségét.

•	 Akár	98%-kal	csökkenti	a	 
baktériumok	mennyiségét.

•	 A	tej	hosszabb	ideig	 
eltarthatóvá	válik.

•	 A	tej	pasztőrözésének	hatásfoka	nő.
•	 A	baktofugák	és	szeparátorok	 
alkalmazása	elhagyható.

•	 Bármely	fejőrendszerhez	használható.	 
A	csatlakozókat	a	meglévő	rendszerhez	illesztjük.
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támogatását, akkor lassabb a fejlődés, lemara-
dunk a versenytársaktól, elveszítjük piacainkat. 
A kiegyezés korában Bécs éléskamrája voltunk, 
mára oda fejlődtünk, hogy több mezőgazdasági 
termékből nem vagyunk önellátók. Egyelőre 
nem lehet látni, hogy van-e politikai szándék 
és akarat az ebből a helyzetből való kilábalásra.

Az ügyvezető igazgató részletes helyzet- 
értékelése után Szabó Zsoltot, a Béke 
Mezőgazdasági Kft. állattenyésztésért 
felelős vezetőjét arról kérdeztem, hogy 
miként alakult ki a gazdaságban a most 
rendelkezésre álló tehénállomány, és mi 
jellemzi a főbb termelési mutatókat.
A magyar tarka esetében 1972 óta rendelke-
zünk törzstenyészettel. A legfontosabb terme-
lési mutatót, a tejmennyiséget a korábbi 5000 
literes laktációs termelésről 8100 literre emel-
tük, és a két ellés közti 420 napos időtartamot 
390 napra csökkentettük, míg az átlag laktációs 
mutató 2,9.

A holstein fajtánál az átalakító keresztezést 
1981-ben kezdtük el 150 vemhes üsző beál-
lításával. Átlagos laktációs termelésünket az 
elmúlt négy évben 9 200 literről 11 000 literre 
növeltük úgy, hogy a két ellés közötti időtartam 
453 napról 425 napra csökkent. Az elmúlt négy 

év teljesítményét dicséri, hogy évenként 1-1,5 
millió literrel több tejet értékesítettünk, mint az 
előző bázisévben. A tej mennyiségét úgy tudtuk 
növelni, hogy a zsír- és fehérjetartalom nem 
csökkent. Éves átlagban a zsírtartalom 3,65, a 
fehérjetartalom pedig 3,29. A tej beltartalmá-
nak mutatóit a tenyészbikák kiválogatásával és 
a takarmányozással tudjuk szinten tartani. 
Az átlagos laktációs mutató 2,3, mely megegye-
zik az országossal. A tavalyi évben átlagban az 
első elléskor 24,2 hónaposak voltak állataink.

A borjúnevelés és a tehenészet állate-
gészségügyi helyzetére vonatkozóan mi a 
jellemző?
A tavalyi évben 2046 ellésünk volt, a borjúel-
hullások száma folyamatosan 2% alatt van. 
Születés után a borjak 2 órán belül 4 liter 
kolosztrumot kapnak. A tehenek a vemhesség 
hetedik hónapjában kerülnek apasztásra és 
vakcinázásra. A vakcinázás védelmet nyújt a 
borjaknak a születés után a rotavírus, a coro-
na vírus és a coli baktériumok ellen. A borjak 
65 napos korukig a teljes tej és a tejpótló 
60-40%-os keverékét, valamint huminsavké-
szítmény-kiegészítést kapnak. A tapasztalat 
szerint ezzel jó eséllyel ki lehet küszöbölni az 
emésztőszervi megbetegedéseket.  

Tehenészetünk TBC-, brucellózis-, leukózis-, 
IBR-mentes, most van folyamatban a BVD-
mentesítés. A tőgygyulladások száma folyama-
tosan 1% alatt van. A lábvég-megbetegedés 
ellen heti 5 alkalommal lábfürösztéssel véde-
kezünk. Folyamatban van egy automata lábfü-
rösztő rendszer beszerzése. Évi két alkalommal 
és ellést követően is kerül sor körmözésre, hogy 
egészséges lábvéggel kerüljenek át az állatok a 
termelői csoportba.

Beregszászi Miklós z
Fotók: Horváth Tamás z

Komfortos, modern istállók
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széles választékkal rendelkező lakóövezeti 
egységeket nyitottunk, elsőként Szekszárdon 
szupermarket, majd idén tavasszal Kőbányán, 
superstore formájában. A sort folytatjuk, és 
2018 őszétől a Nyugat-Dunántúl több városá-
ban, Zalaegerszegen és Győrben szupermarke-
teinkben, Sopronban pedig új superstore-unk-
ban is elérhetőek lesznek az Auchan termékei. 
Az új üzletformátumokkal nem titkolt célunk, 
hogy még közelebb kerüljünk vásárlóinkhoz, 
akik magas színvonalú ügyfélkiszolgálásban 
részesülnek kényelmes vásárlói tereinkben.

Az Auchan egyébként 1961-es alapítása óta 
világszerte 17 országban nyitott áruházakat, és a 
13. legnagyobb élelmiszer-kiskereskedő válla-
latként tartják számon, 350 ezer munkatársával 
pedig a 35. legnagyobb munkáltató a világon. 
2017-ben a vállalat összesen 52 milliárd eurós 
forgalmat bonyolított 3 778 eladási helyén.

Magyarországon a tej és tejtermékek for-
galmazásának területén milyen részese-
dése van az áruházláncnak? 
2017-ben az Auchan áruházai által bonyolított 
forgalom a tej hazai hiper- és szupermarket- 
piacának közel 15%-át tette ki. 

Az Auchan 2014-ben a kiskereskedel-
mi láncok közül elsőként jelentkezett a 
Terméktanács tagjainak sorába. Honnét 
jött az ötlet, mi volt a példa, és miért tar-
tották szükségesnek az integrációhoz való 
csatlakozást?
Az Auchan céljai megegyeznek a Terméktanács 
Alapszabályában lefektetett célokkal, és válla-
latunk pontosan látja, hogy egy ágazati közös 
platformban való részvétel révén jobb eredmé-
nyek érhetőek el az iparági szereplők együtt-
működése terén. Hisszük, hogy tagságunk 
által megelőzhetők, illetve könnyebben kezel-
hetők az esetleges érdekkonfliktusok, hiszen 
rendszeres párbeszéd alakul ki a néha eltérő 
érdekcsoportok között. A Terméktanács mint 
szakmai platform működése során felhalmo-
zott információ tervezhetőbbé teszi a tej ter-
mékcsoport beszerzéséhez és értékesítéséhez 
kötődő feladatokat, valamint segíti a polcokra 
kerülő magyar áru arányának növelését.

A csatlakozást követően együttműködési 
megállapodás aláírására került sor. Mi 
a megállapodás lényege, mit nyert ezzel 
az Auchan, és mennyivel van beljebb a 
Terméktanács?
Az Auchannál arra törekszünk, hogy felelős 
gazdasági szereplőként viselkedjünk minden 
partnerünkkel, így vásárlóinkkal, munkatársa-
inkkal és beszállítóinkkal egyaránt. Így törek-
szünk arra, hogy a lehető legnagyobb mér-
tékben előnyben részesítsük a jó minőségű, 
egészséges és helyi termékeket, termelőket. 
Az együttműködési megállapodás ebben is 
segít bennünket.  

Az aláírást követően Dominique Ducoux, 
az Auchan Magyarország Kft. vezérigaz-
gatója azt nyilatkozta, hogy „ezzel a meg-
állapodással ismét a hazai vállalkozások 
pozícióit erősítjük”. Mit jelent ez a kijelen-
tés a gyakorlatban?
Ahogyan már említettem, az Auchan Retail 
Magyarország elkötelezett a helyi, egészséges, 
friss és jó minőségű termékek értékesítésé-

Az Auchan a példája a szakmai szervezetek 
és az élelmiszer-kiskereskedelem 

jó együttműködésének
Az Európai Unióban egyedülálló módon Magyarországon egy szakmai 

szervezetnek tagjai az áruházláncok

alázs Ildikót, az Auchan Magyaror-
szág vállalati kapcsolatok és minő- 
ségügyi igazgatóját a Tej Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács (továbbiakban 
Terméktanács) Küldött Közgyűlésén elnök-
ségi tagnak választották. Megválasztásához 
gratulálva az alkalomhoz illően arra kértem, 
ossza meg olvasóinkkal pályafutásának 
főbb állomásait, és azokat a tapasztalato-
kat, melyek a terméktanácsi tagsággá válás 
óta keletkeztek.

Melyek voltak pályafutásának főbb állo-
másai?
21 éve dolgozom a hipermarketek világában, elő-
ször a tejtermékosztályt vezettem. Pályafutásom 
alatt folyamatosan képeztem magam, így keres-
kedelmi közgazdász, okleveles fogyasztóvédelmi 
ellenőr és elemző, vezető auditor, minőségügyi 
tanácsadó és rendszermenedzser, lean szak-
mérnök végzettséggel ez alatt a két évtized alatt 
szinte minden oldalról megismertem a hipermar-
ketek belső működését. Legtöbb tapasztalattal a 
beszerzés, marketing, frissáru-forgalmazás, ISO 
9001:2000 és ISO 14001:1996 rendszerkiépítés 
és -működtetés, vállalati élelmiszerbiztonsági 
rendszerépítés és -működtetés, válságkezelés, 
belső ellenőrzés, engedélyeztetés területeken 
rendelkezem. Emellett szervezési igazgatóként 
lehetőségem nyílt a belső folyamatainkat is fej-
leszteni, ami a lean szemlélet bevezetését vagy a 
projektmenedzsment-rendszer elindítását jelen-
tette. Jelenleg az Auchan Retail Magyarország 
vállalati kapcsolatok és minőségügyi igazgatói 
pozíciójában dolgozom.

Az Auchan áruházlánc milyen szerepet tölt 
be, és milyen pozíciót tudhat magáénak a 
világ és Magyarország kereskedelmében?
2017-ben 363,5 milliárd forintos bevétellel 
a 7. legnagyobb forgalmú hazai kereskedő-
ként az Auchan meghatározó piaci szereplő 
Magyarországon. Idén éppen 20 éve, hogy 
megnyitottuk első áruházunkat Budaörsön, 
melyet 18 további hipermarket követett. Az 
elmúlt évben, új stratégiánknak megfelelően, 

B

Balázs Ildikó, vállalati kapcsolatok, 
minőségügyi igazgató
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ben. A beszerzés során tehát a hazai termelők 
és termékeik prioritást élveznek nálunk. Ebben 
megerősítenek minket a vásárlói igényekben 
az elmúlt években beállt változások is: a 
fogyasztók lényegesen minőségorientáltabbá 
váltak, és már nem csupán az árcédulára 
figyelnek. Erősebb lett az igény az áru fris-
sessége, valamint a nagy választék iránt, így 
az Auchan polcain is megtalálható a magyar 
tejtermékek széles választéka. Vállalásunkkal 
összhangban odafigyelünk arra, hogy az árusí-
tott friss tejtermékeket a lehető legmagasabb 
arányban magyar termelőktől szerezzük be. 
A friss tejek például 100%-ban, az UHT tejek 
pedig több mint 80%-ban magyar termékek 
az Auchannál.

Az elmúlt évek során több alkalommal 
előfordult, hogy a Terméktanács beje-
lentést tett a magyar hatóságoknál és 
Brüsszelben is, mert az áruházláncok, 
köztük az Auchan is irreálisan alacsony 
árakon értékesítették a szlovák és a cseh 
UHT tejeket, mely jelenség mögött áfacsa-
lások gyanúja is felmerült. Miként sikerült 
megoldani a feleknek ezt a kérdést?
Célunk, hogy vásárlóink számára a lehető 
legkedvezőbb árakon kínáljunk minőségi ter-
mékeket. Ezért vállalatunk beszerzési gyakor-
latában arra törekszik, hogy lehetőség sze-
rint közvetítő nélkül, közvetlenül a gyártótól, 
termelőtől, illetve a tenyésztőtől szerezze be 
az árucikkeket a magasabb felvásárlási és 
a kedvezőbb eladási ár érdekében. Diszkont 
árpolitikánk mindig is az alacsony árrésre 

épült, azért, hogy a piacon versenyképes ára-
kat biztosítsunk vásárlóinknak, partnereinkkel 
pedig megbízható, korrekt és hosszú távú 
kapcsolatot tudjunk fenntartani.  

A Terméktanács tagjaként figyelembe vesz-
szük annak szakmai ajánlásait, és tiszteletben 
tartjuk azokat. Tejbeszállítóink nagy többsége 
magyar. Az eladott tejek forgalmának közel 
100%-a magyar a friss tejek esetében, míg az 
UHT tejek esetében is 80% fölött értékesítünk 
magyar tejet. Elkötelezettek vagyunk a korrekt, 
átlátható kereskedelem mellett, tevékenysé-
günk mindig megfelel a hatályos törvényi elő-
írásoknak és a bejelentési kötelezettségeknek.

Mit mutat az elmúlt négy év tapasztalata? 
Milyen eredményeket tudhat magáénak a 
két fél, és mely területen szükséges javí-
tani az együttműködést?
Az Auchan a kereskedők közül elsőként lépett 
be a Tej Terméktanácsba, és ezt az úttörő 
szerepet mindenképpen szeretnénk folytatni. 
Stratégiánk, hogy kiemelten kezeljük a jó 
minőségű, helyi és egészséges termékeket, 
így a beszerzési politikánkat is ennek meg-
felelően alakítjuk: törekszünk a termelőkkel, 
gyártókkal a közvetlen kapcsolat kialakítására. 
A gyártók bevonása pedig egyszerűbbé és 
jobban tervezhetőbbé teszi az ellátási láncot.

A Médiaunió Alapítvány idei társadalmi 
célú kampánya a magyar élelmiszerek 
vásárlását népszerűsíti. A „Keresd a haza-
it” úgynevezett „call-to-action” is egy-
ben, amely konkrét cselekvésre buzdít. 

Az Auchan csatlakozik ehhez a kezdemé-
nyezéshez? A tej és tejtermékek népsze-
rűsítése tekintetében érzékelhető lesz az 
aktivitásuk?
Magyar és helyi friss termékek iránti elkötele-
zettségünk a tejtermékek vonatkozásában is 
egyértelmű, minden lehetőséget megragadunk 
ezen cél kommunikálására. Szívesen részt 
veszünk tehát minden olyan ilyen jellegű kam-
pányban. Jelen esetben egyébként még nem 
kaptunk felkérést, de nyitottak vagyunk az 
együttműködésre.

Várható, hogy nemsokára GMO-mentes tej 
és tejtermékek is megjelennek a kínálatban. 
A GMO-mentes termékek forgalomba hoza-
talával kapcsolatban felmerült olyan javas-
lat, hogy külön polcokra kellene helyezni, 
és jól láthatóan meg kellene jelölni a gene-
tikailag módosított (GMO) összetevőket tar-
talmazó élelmiszereket, illetve a nem GMO-s 
termékeket az üzletekben.
A GMO-mentes termékek elhelyezéséről rendel-
kező szabályozás megjelenésééig korai lenne 
erről nyilatkoznunk, de az Auchannál kiemelten 
kezeljük a hazai, alapvetően GMO-mentes ter-
mékek értékesítését, valamint nyomon követ-
jük az azok jelölésére, illetve elhelyezésére 
vonatkozó jogszabályi változásokat, melyeknek 
megfelelve végezzük tevékenységünket a jövő-
ben is. Vállalatunknál 5 éve működik háztáji 
program: ezen belül a sertéshús esetében a 
GMO-mentes takarmányozás alapfeltétel. 

Beregszászi Miklós z
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ondandóját azzal kezdte, hogy a 
Terméktanács összetétele lefedi a tejter-
melők 72, a tejfeldolgozók 95, és a kis-

kereskedők 70%-át. Magyar sajátosság az, hogy a 
kiskereskedelmi láncok (jelenleg heten) is képvisel-
tetik magukat a Terméktanácsban. Megállapítása 
szerint a sikeres együttműködés bizonyítéka, hogy 
az áruházi kínálatban egyre nagyobb a hazai elő-
állítású tejtermékek aránya. „A továbbiakban sze-
retnénk elérni azt (mint ahogy a németeknél, fran-
ciáknál, hollandoknál, lengyeleknél már működik), 
hogy a nagy áruházakban gyakorlatilag csak hazai 
előállítású terméket lehessen vásárolni.” 

A tej átvételi árának alakulásáról elmondta, hogy 
az 2016 második felében kezdett el emelkedni, és 
2017 végére már 100 Ft fölött járt. Az idei év első 
öt hónapjában az európai túltermelés miatt az ár 
kismértékű visszaesése következett be. 

Tejtermelésünk az elmúlt évben 3%-kal csök-
kent, míg a szomszédos országokban növekedett, 
így Bulgária 20%-kal, Románia 8%-kal növel-
te termelését. Nálunk is a termelés növelésére 
lenne szükség, mivel a beruházások eredménye-
ként növekszik a feldolgozók kapacitása, mely 
nagyobb mennyiségű alapanyagot igényel. Akkor 
lehetünk majd elégedettek, ha csökkenteni tudjuk 
a nyers tej kivitelét, és egyre több, magasabb hoz-
záadott értékű feldolgozott terméket készítünk.

Az EU-ban a tejtermelés növekedése az idei 
évben is folytatódik, a vaj, tejszín és sovány tejpor 
termelése tovább emelkedik. Az előző évben a 
tejszín és a vaj ára jelentősen nőtt, majd ez év 
elejétől a sajt ára is emelkedni kezdett. A nyers 
tejért fizetett termelői árak várhatóan emelkedni 
fognak, de ennek mértékét befolyásolja a vaj és 
a sajt iránt jelentkező erős kereslet és a tejfehérje 
viszonylag alacsony ára. 

Az uniós sovány tejpor állami intervenciós készletei 
2017-ben közel 400.000 tonnára nőttek, ami a 
piacra erős nyomást gyakorolt. Annak érdekében, 
hogy ez ne befolyásolja hátrányosan a tejtermékek 
árait, az Európa Bizottság módosította a sovány tej-
porra vonatkozó állami intervenciós mechanizmus 
működését, megszűnt a sovány tejpor rögzített 
áron történő automatikus felvásárlása, elkezdődött 
az intervenciós raktárokban tárolt sovány tejpor 
készleteinek hasznosítása, melyet segélyezésre és 
állati takarmányozásra használnak fel.

Mélykuti Tibor tájékoztatta a fórumot arról is, hogy 
május közepén egy ismeretlen személy levélben 
fenyegette meg az Auchant és még további két 
üzletláncot, hogy ha nem fizetnek neki, akkor 
dobozos tejeket mérgez meg. A hatóság komo-
lyan vette a fenyegetést, és az érintett áruházlánc 
polcairól több 10 ezer liter tejet hívtak vissza. 
Felhívták a lakosság figyelmét, hogy mindenki 
ellenőrizze a vásárolt UHT tej csomagolásának 
épségét. A Nébih azzal zárta le a vizsgálatot, hogy 
fenyegetőzésen kívül más nem történt, senki nem 
mérgezte meg a boltokban kapható tejeket.

Az előző évben a minisztérium, az Agrár-
marketing Centrum és a Tej Terméktanács 
együttműködésében elkezdődött a minőségi hazai 
tejtermékek népszerűsítését célzó marketing-
kampány, mely az idén is folytatódik. A tejkamion 
jóvoltából a tej és a tejtermékek jótékony hatásá-
val ismerkedhetnek meg a gyerek. Ez jó lehetőség 
arra, hogy megkedveljék a tejtermékeket, és 
minél többet fogyasszanak belőle.

Az általános áfacsökkentést szeretné elérni a 
Terméktanács, melyet indokol az is, hogy a tavalyi 

évben a 18 százalékos áfakulccsal adózó UHT 
tejek értékesítésében 10 %-os visszaesés volt 
tapasztalható. A korábbi Nemzetgazdasági, mára 
már újra Pénzügyminisztériumban pozitívan álltak 
a javaslathoz, hogy az áfacsökkentés már idén az 
összes fogyasztói folyadéktejre kiterjedjen. 

További fontos feladatok közé sorolta az elnök 
annak az elérését, hogy a közétkeztetésekben a 
fenntartó intézmények a hazai előállítású tejet és 
tejtermékeket használják.

Pozitív fejleményként értékelte, hogy a beruhá-
zási támogatások jóvoltából több hazai feldolgo-
zónál is megindultak a versenyképességet javító 
fejlesztések.

Az Agrárminisztérium újabb három évre biz-
tosította a Terméktanácsot, hogy a tejfogyasztás 
ösztönzésére a Közösségi Marketing Alapból évi 
140-160 millió forintot tud fordítani. A szaktárca 
ugyanis 2020. december 31-ig meghosszab-
bította a jelenleg is érvényben lévő kiterjesztett 
pénzügyi befizetést valamennyi ágazati szereplő 
számára.

Kérdésre válaszolva az elnök elmondta, hogy 
a feldolgozóipar számára szükséges magasabb 
beltartalmi értékű tejre vonatkozó igényt a felvá-
sárlók a termelőkkel való kommunikáció révén, 
illetve a jelenleg is használt ösztönző felárral 
tudják biztosítani.

A Terméktanács prioritásként kezeli a tej átvé-
teli árának növelését és annak elérését, hogy a 
kereskedelmi forgalomban 80%-ra növekedjen a 
magyar gyártású tejtermékek aránya.

Beregszászi Miklós z

Küldött Közgyűlés a Tej Terméktanácsnál
A 26 éves múltra visszatekintő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban 
Terméktanács) 2013 óta reprezentatív szakmaközi szervezetként az agrárügyekért felelős 

minisztérium stratégiai partnereként működik. A Terméktanács legfőbb  irányító szerve, a 60 fős 
Küldött Közgyűlés májusban ülésezett. A betervezett napirendi pontokon túlmenően Mélykuti 
Tibor, a Terméktanács elnöke tájékoztatót tartott a tejágazatot érintő aktuális kérdésekről.

M

A küldöttek egy csoportja

Mélykuti Tibor elnök beszámol a küldötteknek
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erülete 450.295 km2, ezzel az EU harmadik 
legnagyobb területű országa. Lakossága – 
az évtizedek óta tartó, intenzív bevándorlás 

révén – jelenleg 10 millió főre tehető. Fővárosa és 
legnagyobb városa Stockholm, 762.000 lakossal. 
Az ország nyugati részén a Skandináv-hegyég fut 
végig (itt van az ország legmagasabb pontja, a 
2.014 méter magas Kebnekaise csúcs), keleti fele 
inkább alföldi, helyenként dombvidéki jellegű. Az 
ország déli részének éghajlata – a Golf-áramlat 
hatására – jóval enyhébb, mint a hasonló szé-
lességi fokon fekvő orosz vagy észak-amerikai 
területeké. Az éves csapadékmennyiség az ország 
nagy részén 600 és 800 mm között mozog. 
Ásványkincsei (szén, vasérc), erdővagyona és 
fejlett ipara révén az ország a múlt század első 
felében Európa egyik legfejlettebb és leggaz-
dagabb régiójává fejlődött, lakói számára a mai 
napig magas életszínvonalat biztosít, de az iszlám 
migráció a napi hírek szerint veszélyezteti a jóléti 
állam minősítését.

Svédország földhasznosítását és mezőgazda-
sági termelését a természeti adottságok határoz-
zák meg. Területének közel 70 százalékát erdők 
borítják, és csak mintegy 7,5 százaléka (4,04 
millió hektár) alkalmas mezőgazdasági termelés-
re, ez csaknem teljes egészében az ország déli 
felére koncentrálódik, míg az Északi-sarkkörön 
túli területek többnyire teljesen terméketlenek 
(az északi területeken egész télen nem kel fel a 
Nap). Az ország talajainak jó része is csak a gyen-
ge-közepes kategóriába sorolható. A teljes mező-
gazdasági (művelhető) területnek 82,8 százaléka 
szántóföld, 16,0 százaléka pedig legelő (nagyrészt 
elaprózva és erdők közé ékelődve).

A svéd mezőgazdaság növénytermesztési 
lehetőségei korlátozottak, mivel az ország észa-
ki harmadában a növénytermesztésre alkal-
mas időtartam mintegy 100 nappal rövidebb 
a közép-európai átlagnál. Több mérsékelt övi 
növény nem érik be, így a vetésterület több mint 
70 százalékát – kevés zöldség és gyümölcs 
mellett – a kalászos gabonafélék, a repce, a 
cukorrépa és a takarmánypillangósok foglalják 
el. Bár a Golf-áramlat mérsékli a téli hideget, a 
hűvös nyár miatt a kalászos gabonák betakarítá-
sa augusztus végéig elhúzódik. 

Ezekből adódóan a szarvasmarhatartás és a 
tejtermelés kiemelt jelentőséggel bír az ország-
ban. Történelmi kutatások bizonyítják, hogy 
Skandinávia őslakói, köztük a svédek, több mint 

3.000 éve foglalkoznak tejtermeléssel, ami egé-
szen a késő középkorig meghatározó volt, és ma 
is fontos szerepet játszik a lakosság élelmiszer-el-
látásában. Az Eurostat 2018. februári adatai sze-
rint jelenleg Svédországban – enyhén csökkenő 
tendencia mellett – összesen mintegy másfél 
millió, többségében húshasznú szarvasmarhát 
tartanak. A fejőstehenek állománya, amely ugyan-
csak fokozatosan csökken, az említett időpont-
ban 326.000 egyedet számlált, ezek a legutóbbi 
három év átlagában összesen évi 2,8 millió tonna 
tejet adtak. Ebből látható, hogy az egy tehénre 
jutó tejhozam 8.766 kg, ami európai viszonylat-
ban is a legmagasabbak közé tartozik. A svéd 
tejtermelés gazdasági súlyát jól érzékelteti, hogy 
az kereken 20 százalékkal részesedik az ország 
teljes mezőgazdasági termelésének értékéből.

A tejelőállományban korábban a svéd vörös, a 
fjällnak is nevezett svéd hegyi és az ayrshire-faj-
ták domináltak. A szürkésfehér alapon barnás 
pettyekkel tarkított, többnyire szarvatlan fjäll-fajtát 
évszázadokkal ezelőtt kifejezetten az észak-svéd-
országi, erdőkkel körülvett legelőkre nemesítették 
ki. Ezt a kistestű fajtát a svéd vöröshöz hasonlóan 
az igénytelenség és a zord körülményekhez való 
jó alkalmazkodóképesség, illetve a viszonylag 
magas tejhozam jellemzi, és a teje – speciális 
összetétele, egész pontosan magas kappa-kazein 
tartalma révén – különlegesen alkalmas sajtkészí-
tésre. Az utóbbi 50-60 évben viszont egyre inkább 
előtérbe kerül a helyi viszonyokra keresztezéssel 
átalakított holstein fajta.

A svéd tehéntartók az állatok ellátását az egyes 
régiók adottságaihoz igazodva különböző takar-
mányokra alapozzák. A leggyakoribb alapta-
karmány – a legelőfű mellett – a teljes növé-
nyek (kalászos gabonák, kukorica) besilózásával 
készült szilázs, a repce- és a gyapotmag. A 
kisebb állományok esetében gyakran használ-
nak gyökérnövényeket és melaszt is. Svéd spe-
cialitásnak is tekinthető az országhoz tartozó 
több ezer kisebb (lakatlan) sziget fűhozamának 
hasznosítása, ahová a növendékállatokat komp-
pal szállítják át legeltetésre, és ott azok a legelő-
fűvön kívül a nyár folyamán más takarmányt 
gyakorlatilag nem kapnak. Ehhez figyelembe 
kell venni, hogy Svédországban a legelők nem 
„égnek” ki, sőt egészen szeptemberig friss 
fűhozamot biztosítanak. Ezért a svéd legelőknek 
a vetésszerkezetben elfoglalt részarányukhoz 
képest jóval nagyobb jelentőségük van a szar-
vasmarha-takarmányozásban. 

A svéd termelők jelenleg mintegy 3,50 svéd 
koronát (0,34 eurót) kapnak a 4,2%-os zsír- és 
3,4%-os fehérjetartalmú tej kilójáért, ami az ala-
csony abrakfelhasználást tekintve fedezi a tartás 
költségeit. Az ár a 2015. évi tejválság idején 3,60 
koronáról 3,10 koronára süllyedt, és fokozatosan 
kúszott vissza a jelenlegi szintre.

Az évi 2,8 millió tonna körüli tehéntej előál-
lításában mintegy 4.000 gazdaság veszt részt, 
amelyekre egyenként átlagosan 81 fejőstehén 
jut. A tejtermelésre szakosodott farmok száma 
a legutóbbi 15-20 év alatt a felére csökkent, 
miközben az átlagos tehénlétszám a kétszeresére 
nőtt, a gazdák elöregedése pedig folyamatos, akik 
közül 2017-ben már minden ötödik betöltötte a 
64. évet. A megtermelt tejet 28 nagy tejfeldolgozó 
vállalat dolgozza fel, és abból évente átlagosan 
815.000 tonna fogyasztói tejet, 256.000 tonna 
fermentált tejet, 112.000 tonna tejkrémet, 90.000 
tonna sajtot, 17.000 tonna vajat és 84.000 tonna 
tejport állít elő. A legismertebb svéd tejfeldol-
gozó vállalat a dán alapítású Arla szövetkezet, 
amelynek tevékenysége Dániára és az Egyesült 
Királyságra is kiterjed, és működésének kezdeté-
től nagyon fontos szerepet játszott a tejtermékek 
iparszerű feldolgozásában és értékesítésben, ma 
már azonban gyakorlatilag részvénytársaságként 
működik, tagjai inkább részvényeseknek tekint-
hetők. Az Arla a Skånemejerier és a Norrmejerier 
vállalatokkal együtt a megtermelt tejnek több mint 
90 százalékát dolgozza fel. A legfontosabb feldol-
gozott tejtermék Svédországban a sajt, amelyet 
(főleg kemény sajtok formájában) évszázadok óta 
sokféle változatban készítenek és forgalmaznak. 
A sajtok szervesen beépültek a svéd lakosság 
étrendjébe. 

A svédek éppen olyan igényesek jó minőségű 
tejtermékeikre, mint amennyire büszkék a tiszta 

Svédország tejgazdasága
A Svéd Királyság a Skandináv-félsziget legnagyobb országa, 
amely Norvégia és Finnország között helyezkedik el.

T

Svéd vörös tehén

Svéd hegyi (fjäll) tehén
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ivóvizükre. Így nem kérdéses, hogy sok jó sajtjuk 
van. Nem kell sokat kutatni a hazai ízek után 
a sok kommersz trappista között, mert szinte 
mindegyik szupermarketben van egy kisebb 
válogatás a svéd sajtokból (7eleven, Coop, ICA 
és hasonló közértekben). 

Az Ädel, azaz a "nemes sajt" az egyetlen svéd 
kéksajt, melyet a hasonló típusú francia sajtok 
alternatívájaként hoztak létre. Jellegét a fakó, 
krémes belsőt megtörő szürkéskék foltok és a 
köztük szövődő erezet adják. Magas víztartalma 
kihangsúlyozza a fűszeres, kéksajtos ízt és a sós 
utóízt. Tipikus salátakellék, extra szűz olívaolajjal 
és balzsamecettel keverve remek öntet készít-
hető belőle. 

Az emmentáli svéd megfelelője a Grevé. 
Halványsárga színű, változatos méretű lyukazott-
ságú, félkemény sajt. Édes és mogyorós íze van, 
valamint sűrű és hajlékony szerkezete. Népszerű 
kellék főzéshez, bár szerintünk nem olyan 
karakteres, mint egy pannónia. Péksüteményen 
vékony szeletekben, füstölt sonkával kiegészítve 
remek csemege, de besamel jellegű mártásokra 
reszelve is jó, bármilyen fogáshoz.

A Herrgärd sajt a svájci Gruyére alternatívájaként 
jött létre. Belül halványsárga, kérgét viasszal 
szokták bevonni. Íze egy kicsit hasonlít a cheddar-
ra. Főzéshez és köretnek is kiváló, pl. egy kis ece-
tes uborkával, gyümölcsös fehérbor kíséretében.

A Hushäll a legősibb svéd házisajt. Nem lehet 
minden boltban kapni, de egy svéd háztartás ven-
dégeként szerencsénk lehet hozzá a reggelinél. 
Enyhe és krémes állagú, belseje szalmaszínű. 
Omlós tésztája van, kicsi lyukakkal és alig kiala-
kult kéreggel.

A Mesost a svédek barna savósajtja. Létezése 
azért lett szükségszerű, hogy a tejipar maximá-
lisan kihasználja alapanyagát. A tejsavót addig 

főzik, amíg szétválik a fehérje és a zsír, a maradék 
folyadék pedig elpárolog, így egy ragacsos, édes, 
barna massza marad. Egy kis tejszínt hozzáadva 
készül a Mesost. 

A Prästost, magyarul "papok sajtja" a 16. 
századi svéd háziasszonyok találmánya. Miután 
férjük beadózta a tej nagy részét az egyháznak, 
a maradékból sajtot készítettek, és azt eladták 
a piacon, hogy legalább a költségeiket fedezzék 
belőle. Ma már nagyüzemben gyártják. Hajlékony, 
szivacsos szerkezetű, rizsméretű lyukakkal borí-
tott zsíros sajt (50% zsír a szárazanyagban). Édes-
savanyú íze van, enyhén gyümölcsös bizsergést 
hagy a szájban. 

A Västerbottenost kemény, érlelt sajt, mely-
nek állnia kell a kemény skandináv telet. Nevét az 
ország egyik Lappföld melletti történelmi régiójá-
ról kapta. A hosszú tél miatt szükséges a tartós 
élelmiszer, ezt a sajtot már a XIX. században 
gyártották. Íze hasonlít az olasz érlelt sajtokhoz, 
bár van benne egy idővel erősödő gyümölcsösség. 
Gyönyörű sárga színe van, zsíros felülete és omlós 
szerkezete. Igazi étkezés utáni sajt, sörözéshez és 
borozáshoz.

Az egy főre jutó fogyasztás az országban 
fogyasztói tejből átlagosan 85, fermentált tejter-
mékekből 35, tejkrémből 13, vajból 3,5, sajtokból 
pedig 20,7 kg-ot tesz ki évente. A teljes fogyasz-
tás a legutóbbi 20 évben 15-20 százalékkal 
csökkent.

Svédország kecskeállománya mintegy 50.000 
egyedet számlál, ennélfogva az ipari kecsketej-
termelés gyakorlatilag jelentéktelen, a kecské-
ket többnyire családi kisgazdaságokban tartják. 
A fogyasztók részéről viszont a kecsketejter-
mékek iránti kereslet növekszik. Az országban 
mintegy félmillió juhot is tartanak, ezeket azonban 
elsősorban a húsukért tenyésztik, tejük csak a 
sajtgyártásban játszik bizonyos szerepet. Svéd (és 
részben finn) kuriózum viszont a rénszarvastej (és 
a belőle készült sajt), amelyet a lappföldi falvak 
lakói kizárólag saját fogyasztásra dolgoznak fel, 
és esetleg helyben értékesítenek, áruházi forga-
lomban nem kapható. Egyébként a rénszarvastej 
nagyon tápláló, 22% tejzsírt és 10% fehérjét 
tartalmaz. 

A svéd tejszektor a múlt század kilencve-
nes éveit megelőzően alig vett részt a tejter-
mékek nemzetközi forgalmában, a tejhozam 
jelentős növekedése viszont lehetővé, az új 
termékek iránti fokozott igény pedig szüksé-
gessé tette a külkereskedelembe való bekap-
csolódást. Azóta Svédország rendszeresen 
exportál tejtermékeket, éspedig nyerstejből 
évi átlagban 38.500, fermentált termékekből 
10.000, sajtokból 17.000, vajból 400, tejporból 
pedig 82.000 kg-ot. 100 svéd termelő biotejet 
szállít Németországba. Az országban megter-

melt tejmennyiség mellett Svédország importál 
is tejtermékeket, nevezetesen évente mintegy 
46.000 tonna friss tejet és tejkrémet, 100.000 
tonna fermentált tejterméket (főleg joghurtokat), 
127.000 tonna sajtot, 10-10 ezer tonna vajat és 
tejport. Az import célja az árualap és a választék 
bővítése, valamint a reexport.

Amit Svédország a tejtermelésben a kedve-
zőtlen természeti adottságai miatt nem tudott 
elérni, azt bőven bepótolta az élelmiszeripari, 
ezen belül a tejipari gépek gyártásának világ-
színvonalra emelésével. Az Alfa-Laval márka-
névvel forgalmazott fejőgépeket, fejőrobotokat, 
tejszeparátorokat, tankautókat, rozsdamentes 
acéltartályokat az egész világon ismerik, és 
a legnagyobb tejtermelő országokban szinte 
kizárólag ezeket használják. Az Alfa-Laval gyár, 
amely 1883-ban egy helyi kisüzemként alakult a 
svédországi Lundban, mára az adott területen a 
világ első számú termelőjévé nőtte ki magát, ma 
már 35 országban működtet leányvállalatot, ter-
mékei a világ szinte minden országában megta-
lálhatók, és több mint 17.000 alkalmazottat fog-
lalkoztat. Mivel a vállalat neve többször változott, 
és tevékenységi köre messze túlnőtt a tejterme-
lésen és -feldolgozáson, nehéz megállapítani a 
tejtermelési gépekből származó bevételét, de az 
egészen biztosan meghaladja az évi ötmilliárd 
dollárt. Termékeit az új feladatokhoz igazodva 
folyamatosan korszerűsíti, a tejkezelésben és 
sajtgyártásban gyakorlatilag nincs olyan műve-
let, amelyre ne találna megoldást (juh- és kecs-
kefejőgépek, alvadékszívattyúk stb.).

Összefoglalva: A takarmánytermesztés mosto-
hább körülményei ellenére Svédországnak jelen-
tős a tejtermelése és magas az átlagos tejhozama, 
bár komoly késztermékimportra szorul a lakosság 
ellátása érdekében. A komoly hagyományokkal 
rendelkező, az egész világon ismert tejtechnoló-
giai gépgyártásuk biztosítja a fejlett és korszerű 
gyártási technológiát. Mint bárhol a világban, itt is 
érdemes a helyszínen, akár turistaként megkós-
tolni kiváló tejtermékeiket, sajtjaikat.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Västerbottenost kemény, érlelt sajt

Grevé sajt Mesost sajt

Alfa-Laval tejkezelő gépek



2018. július 12

egisztrált kistermelő kizárólag természetes személy lehet, ami azt 
jelenti, hogy a tevékenységét – adózási szempontból – például 
egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként is végezheti, de Kft., Bt. 

nem regisztrálható kistermelőként. 
Fontos, hogy a mezőgazdasági őstermelői igazolvány megléte önma-
gában nem elegendő ahhoz, hogy a végső fogyasztók részére saját 
termelésű élelmiszert értékesítsenek háztól vagy piacon. Az őstermelő 
egy adózási kategória, amely bizonyos jövedelemhatár alatt könnyítése-
ket jelent a vonatkozó törvény alapján. A kistermelői regisztráció mint 
élelmiszer-biztonsági szempontból történő besorolás azt jelenti, hogy a 
kistermelő, aki a rendeletben meghatározott feltételeket betartja, jogo-
sult az általa megtermelt, illetve előállított élelmiszerek értékesítésére. 
  

A kistermelő az általa megter-
melt alapterméket, az abból 
előállított élelmiszert mennyi-
ségi és területi korlátozással 
értékesítheti a végső fogyasz-
tóknak, illetve kiskereskedel-
mi vagy vendéglátó létesítmé-
nyeknek.

A kistermelői élelmiszerek esetében is szükség van a jelölésre. Hogy a 
jelölés pontosan mit tartalmazzon, az függ attól, hogy maga a termék 
csomagolt vagy csomagolatlan, és hogy hol értékesítik.

Csomagolatlan kistermelői élelmiszer árusítása esetén 
– a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideig-

lenes árusítóhelyen a kihelyezett termék előtt a kistermelő nevét, címét 
vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék nevét kell feltüntetni.

– kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény részére történő értéke-
sítésnél a kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás helyén fel kell 
tüntetni a kistermelő nevét és a termék nevét. A termék megnevezése 
előtt fel kell tüntetni a „kistermelői” jelzőt. A kistermelő dokumentált 
módon köteles tájékoztatni a kereskedőt és a vendéglátót az élel-
miszer fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési időtartamáról, 
valamint a szükséges tárolási hőmérsékletről.

 
Csomagolt kistermelői élelmiszer árusítása esetén 
– a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideig-

lenes árusítóhelyen a termék csomagolásán fel kell tüntetni: a kistermelő 
nevét, címét vagy gazdaságának címét, a termék nevét és a minőség-
megőrzési időtartamát vagy fogyaszthatósági idejét, a fogyaszthatósági 

időtartammal rendelkező termékek esetén a tárolási hőmérsékletet, a 
termék tömegét, amennyiben nem a vásárló jelenlétében mérik. 

– kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény részére történő érté-
kesítésnél a csomagoláson az 
élelmiszertermék jelölésére 
vonatkozó, külön jogszabályok-
ban meghatározott előírásokat 
kell betartani, és a termék meg-
nevezése előtt a „kistermelői” 
jelzőt kell feltüntetni. 

A fent említett külön jogszabályok közül a legfontosabb szabályok az alábbiak:
A forgalomba hozatalra, közfogyasztásra szánt termékeket megfelelő  magyar 
nyelvű jelöléssel kell ellátni. 

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet (továbbiakban: Jelölési rendelet) tartal-
mazza többek között a kötelező adatok felsorolását, az azokra 
vonatkozó részletszabályokat:
9. cikk
A kötelező adatok felsorolása
(1) A 10-35. cikknek megfelelően, és az e fejezetben foglalt kivételektől 

eltekintve a következő adatokat kötelező feltüntetni:
a) az élelmiszer neve;
b) az összetevők felsorolása;
c) minden olyan, allergiát vagy intoleranciát okozó, a II. mellékletben 

szereplő, vagy a II. mellékletben szereplő anyagokból vagy termé-
kekből származó összetevő vagy technológiai segédanyag, amelyet 
élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, és a 
késztermékben még jelen van, akár megváltozott formában is;

d) bizonyos összetevők vagy összetevőcsoportok mennyisége;
e) az élelmiszer nettó mennyisége;
f) a minőségmegőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő;
g) a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek;
h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett élelmiszer-vállalkozás neve vagy 

cégneve és címe;
i) a származási ország vagy az eredet helye, amennyiben azt a 26. cikk 

előírja;
j) felhasználási útmutató, amennyiben ilyen útmutató hiányában nehéz 

megfelelően felhasználni az élelmiszert;
k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében a 

tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;
l) tápértékjelölés.

Kistermelői feldolgozásból 
származó élelmiszerek jelölése

Az élelmiszerek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos kistermelői tevékenységet 
Magyarországon egy nemzeti jogszabály, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és 
értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet  szabályozza. A rendelet 
lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált kistermelő kis mennyiségű, saját maga által 

megtermelt alapterméket, illetve abból saját maga által előállított élelmiszert értékesítsen 
közvetlenül a végső fogyasztóknak és kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményeknek.

R

Csomagolatlanul Csomagolva 

a kihelyezett termék előtt fel kell tüntetni: 
- kistermelő neve, címe vagy a gazdaság  
     helyének címe,  
-    a termék neve 

- a kistermelő neve, címe vagy a gazdaság 
helyének címe, 

- a termék neve,  
- a lejárati dátum, 
- fogyaszthatósági idő esetén tárolási 

hőmérséklet,  
- a termék tömege, kivéve, ha a kistermelő  
a vevő jelenlétében méri le. 

A kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek:  

A kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás 
helyén fel kell tüntetni a kistermelő nevét, 
a termék nevét, előtte  a „kistermelői” 
vagy méz esetében a „termelői” jelzőt. 

A kistermelő dokumentált módon köteles 
tájékoztatni a kereskedőt és a vendéglátót az 
élelmiszer fogyaszthatósági vagy a 
minőségmegőrzési időtartamáról, valamint a 
szükséges tárolási hőmérsékletről. 

-Az élelmiszerek jelöléséről szóló  
rendeletben meghatározott jelölés  
- Termék neve előtt a „kistermelői” vagy méz 
esetében a „termelői” jelző.  

A gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

Kistermelői élelmiszerek jelölése 
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a termék nevét, előtte  a „kistermelői” 
vagy méz esetében a „termelői” jelzőt. 

A kistermelő dokumentált módon köteles 
tájékoztatni a kereskedőt és a vendéglátót az 
élelmiszer fogyaszthatósági vagy a 
minőségmegőrzési időtartamáról, valamint a 
szükséges tárolási hőmérsékletről. 

-Az élelmiszerek jelöléséről szóló  
rendeletben meghatározott jelölés  
- Termék neve előtt a „kistermelői” vagy méz 
esetében a „termelői” jelző.  

A gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

Kistermelői élelmiszerek jelölése 
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A Jelölési rendeletben foglaltakon kívül az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendeletben foglaltakat 
is figyelembe kell venni, ebben szerepelnek például a tételazonosító 
jelölésre vonatkozó szabályok. Az allergénekre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség a kistermelőkre is vonatkozik azzal a könnyítéssel, hogy 
csomagolatlan termékek a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvé-
nyen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen történő értékesítése esetén 
az allergén információ szóban is megadható, a vásárlást megelőzően.

A tápértékjelölés feltüntetése a kistermelői élelmiszerek esetében nem 
kötelező. Amennyiben a kistermelő mégis fel kívánja azt tüntetni, akkor 
be kell tartania az erre vonatkozó szabályozást.
A tápértékjelölés feltüntetésével kapcsolatos információk az alábbi 
linken érhetők el: http://portal.nebih.gov.hu/-/2016-december-13-tol- 
kotelezo-lesz-az-elelmiszereken-a-tapertekjeloles

Továbbá a Magyar Élelmiszerkönyvek is tartalmazhatnak külön jelölési 
előírásokat, az összes előírást, irányelvet termékspecifikus bontásban az 
alábbi honlapon elérhető jogszabálygyűjteményben lehet megtalálni, ezt 
az oldal folyamatosan frissítik:
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke

További segítséget nyújt az alábbi linken elérhető kistermelői élel-
miszer-előállítás és -értékesítés jó higiéniai gyakorlatáról szóló 
Útmutató, amelynek külön jelöléssel foglalkozó fejezete is van:
http://elelmiszerlanc.korma ny.hu/download/6/ae/e1000/Kistermeloi%20GHP.pdf

Kovács Krisztina z ellenőrzési osztályvezető 
 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság          
Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

Módosítás a tejautomaták 
üzemeltetési kötelezettségében

Az étel- és italautomatát üzemeltető vállalkozásoknak jogszabály 
szerint 2018. július elsejéig kellett gondoskodniuk az automata 

felügyeleti egységek beszereltetéséről, amely kötelezettség alól 
egy jogszabály-módosítással a nyerstej-értékesítő automatákat 
üzemeltető vállalkozások felmentést nyertek. 

A 31/2016. (IX.2.) NGM rendeletet módosító 5/2018. (VI. 29.) PM 
rendelet értelmében a kizárólag nyerstejet értékesítő automaták 
elavulásig üzemeltethetőek, amennyiben az  üzemeltető a Magyar 
Postával 2018. június 30-ig szerződést kötött, és megállapítást 
nyert, hogy az AFE az automatába nem szerelhető be.

A módosítás a támogatás igénybevételét is érinti, a 120 ezer 
forintos állami támogatás összegébe a 2018. július 1-je utáni 
időszakra vonatkozó felügyeleti szolgáltatási díj is beleszámíthat, 
feltéve, ha az erről szóló számlát november 30-ig kiállították.

A támogatás akkor is jár, ha az AFE telepítése 2018. július 1-je 
előtt megkezdődött, de valamilyen műszaki jellegű hiba miatt határ- 
időre nem, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig befejeződik. 

Módosító rendelet: 5/2018. (VI.29.) PM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209105.356080

Konszolidált rendelet: 31/2016. (IX.2.) NGM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197290.356060

a pure  
product

A piacainkon már eredményesen bizonyított a 
Milase®: a Milase® egyenletes, stabil alvadást, 
megfelelő kihozatalt és kiváló ízkialakulást biztosít. 

A Milase® oltókat azért fejlesztettük, hogy 
költséghatékonyan lehessen jó minőségű sajtot 
készíteni. Az alacsony ár és a magas minőség 
kombinációja indokolja a Milase® sikerességét.

A Milase® oltók GMO mentesek, és megfelelnek 
vegetáriánus, Halal és Kosher tanusítvánnyal 
rendelkező sajtok gyártásához.

Annak érdekében, hogy az Önök gyártási 
paramétereinek legmegfelelőbb termékünket 
ajánlhassuk, kérjük keresse technológusainkat. 

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

jvxj vxx bx,mbxssnnmv smnsvmnsvsmnsvm ▪
Milase® Költséghatékonyan a kiváló minőségű sajtokhoz

 
Szemerszki Zsolt 
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z.szemerszki@cskfood.com
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z egész napos rendezvény számos érde-
kes programmal, edukációs játékkal 
és a „Tejkamionnal” várta a gyer-

mekeket. Az ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások mellett „Álmaim tejesdoboza” 
címmel rajzversenyen is összemérhették tudá-
sukat. A verseny során a gyermekek egy 
tejesdoboz általuk megálmodott grafikai tervét 
készíthették el, a tej, a tejszív logó a sport, az 
egészség és a környezetvédelem témakörök 
felhasználásával. A „Gladiátor Run” keretében 
csapatokba szerveződve ügyességi játékokban 
tehették próbára erejüket a két tejnagykövet, 
Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás vezeté-
sével. Egyensúlyérzéküket tejesbögrékkel teli 
tálcával szörfdeszkán tesztelhették, és emel-
lett kézműves foglalkozásokon is megméret-
hették tehetségüket.

A rendezvényt megelőzően együttműködési 
megállapodást írt alá a tejágazat fejlesz-
tése, a támogatások folyamatos kifizeté-
se érdekében Mészáros József, a Magyar 

Államkincstár (MÁK) elnöke és Mélykuti 
Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács elnöke. 

Ezt követően sajtótájékoztatót tartottak, 
melyen Feldman Zsolt, az Agrárminiszté-
rium mezőgazdaságért felelős államtitká-
ra kifejtette: „Az utóbbi években több krízisen 
esett át a tejágazat, de támogatáspolitikai 
eszközökkel és a termékpálya szereplőinek 
összefogásával nemcsak sikerült megvédeni 
a hazai tejtermelést, de érdemben növelni 
is lehetett a hazai tejelőtehén-állományt, 
illetve a tejtermelést.” A továbbiakban kije-
lentette azt is, hogy „a szakminisztérium 
számára kiemelten fontos az iskolatej prog-
ram, amelynek keretében több mint 400 
ezer kisdiák kaphat egyre bővülő kínálat-
ban tejet, illetve tejterméket. A minőségi, 
hazai tejtermékek népszerűsítését segíti 
az Agrárminisztérium, az Agrármarketing 
Centrum és Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács közös programja is.”

A Tejgazdasági Szemle kérdésére válaszolva 
megfogalmazta a minisztérium üzenetét, mely 
szerint a következő időszakban is kiszámítha-
tók és partnerek lesznek a tejágazat számára.

Kiszámíthatók és partnerek leszünk a követ-
kező években is a termelői és a feldolgozói 
szektor, valamint azon kiskereskedelmi part-
nerek részére, melyek ebből a közös munkából 
kiveszik a részüket. A kiszámíthatóságunk a 
támogatás oldaláról 2020-ig terjedően a tejgaz-
daság prioritását szem előtt tartva fog működni. 
Kiszámíthatók és partnerek leszünk a tejtermé-
kek piacra juttatásának segítésében, a feldolgo-
zókapacitások fejlesztésének területén is.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
elnöke szerint a szakmai tömörülés legfőbb 
célja, hogy az ország bármely pontján elérhető 
legyen a jó minőségű, friss, hazai tej. Mélykuti 
Tibor szerint a tej világnapja és az azt övező 
széleskörű szakmai együttműködések elő-
segítik az ágazat fejlődését, a kormányzati 
támogatások pedig lehetővé teszik, hogy mind 
innovációs, mind gazdasági értelemben ver-
senyképes lehessen a szektor. 

A tejfogyasztás nemzetközi ünnepe, 
a tej világnapja

A 2018-as tej világnapja eseményt június elsején rendezték meg a Kopaszi-gáton, 
közel 200 meghívott gyermek és 100 tejágazati képviselő részvételével. 

Az eseményen jelen volt a „Tejszív-kampány” két nagykövete, az olimpiai bronzérmes 
úszónő Kapás Boglárka és az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás.

Együtt a csapat Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszó vezetésével

Feldman Zsolt államtitkár a Tejgazdasági 
Szemle kérdésére válaszol

A
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Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte: 
a köztestület továbbra is támogatja a Tej 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezetnek a 
kedvezményes ÁFA-kulcs kiterjesztésére irá-
nyuló javaslatát valamennyi fogyasztói tejre, 
különös tekintettel az UHT-tejre. Ez ugyanis a 
termelőknek, a feldolgozónak és a fogyasztók-
nak is érdeke, emellett komoly lépést jelentene 
a feketegazdaság elleni küzdelemben.

„A legfőbb filozófiánk a partnerség. Partnerség 
a szakmai szervezetekkel, az államigazga-
tással és az ügyfelekkel” – hangsúlyozta dr. 
Kondra Laura, a Magyar Államkincstár 
elnökhelyettese, utalva arra, hogy a világ-
napot megnyitó sajtótájékoztató előtt Mélykuti 
Tibor, a Tej Terméktanács elnöke, valamint 
Mészáros József, a Magyar Államkincstár 
elnöke együttműködési megállapodást írt alá. 
Az elnökhelyettes asszony hozzátette: „ez a 
dokumentum nem puszta formalitás, hiszen 
konkrétumokat is meghatároztak a felek, töb-
bek között az ügyfelek jogainak képviseletére 
és a tejágazati támogatások jogszabályi hátte-
rének tisztázására.”

Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium 
helyettes államtitkára a feldolgozóipar erő-
södését emelte ki beszédében. Mint elmond-
ta, „a hamarosan a kormány elé kerülő 
Élelmiszergazdasági Stratégia is azt a célt 
szolgálja, hogy a közel 150 ezer embernek 
munkát adó élelmiszerágazat biztos megél-
hetést jelentsen. A stratégia külön passzust 
szentel a tejágazat fejlesztési irányainak is.”
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Dr. Pleva György, a Nébih Élelmiszer- 
és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának 
igazgatója az élelmiszerbiztonság szerepét 
hangsúlyozta. Köztudott, hogy a tejtermékek 
könnyen romló árunak számítanak a nyári 
melegben, a Nébih ebben az időszakban több 
ezer ellenőrzést végez azért, hogy a boltok 
polcaira, az éttermekbe és a közétkeztetésbe 
csak megbízható termékek kerüljenek. „Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Alaptanterv 
ma már foglalkozik az élelmiszerbiztonság 
témakörével is, ennek során számtalan ismer-
tető előadásra kerül sor. A Nébih fontos sze-
repet vállal az iskolatej programban is és a 
Tej Terméktanáccsal szoros együttműködésben 
arra is törekszünk, hogy a tejágazatban ese-
tenként megjelenő tisztességtelen forgalmazási 
magatartást visszaszorítsuk” – tette hozzá.

A 2018. február 1. és május 31. között zajló 
Tejszív-kampány lebonyolítását szervező 
Agrármarketing Centrum ügyvezetője, 
Daróczi László kifejtette: „az Agrármarketing 
Centrum közel négy hónapon át folytatott 
intenzív médiakampányt, melynek során 
számtalan marketingeszközzel, például nyom-
tatott, online és közterületi hirdetésekkel, 
PR-cikkekkel, televíziós és rádiós interjúkkal 
hívta fel a figyelmet a tejfogyasztás fontossá-
gára”. Az ügyvezető szerint legalább napi fél 
liter tejet kellene fogyasztani egy egészséges 
embernek ahhoz, hogy fedezze a szervezet 
kalcium- és D-vitamin-igényét. Daróczi László 

elmondta: „a kampány részeként valósult meg 
a Tej Útja roadshow is, ennek jegyében az 
úgynevezett „Tejkamion” mintegy 30 vidéki 
helyszínre, elsősorban iskolákba látogatott el, 
és 4800 iskoláshoz juttatta el tejfogyasztást 
ösztönző üzeneteit.”

Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács társ- 
elnöke beszédében elsősorban azt emelte ki, 
hogy a fogyasztói tudatosság gyerekkorban 
alakul ki, így különösen fontos, hogy a tejter-
mékeket már ez a korosztály megszeresse. 
A szakember szerint van mit bepótolni, hiszen 
„például a vajfogyasztás Magyarországon az 
európai uniós átlagnak mindössze  harmada, a 
sajtfogyasztás pedig körülbelül a fele”.

Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes és 
ifjúsági olimpiai bajnok úszónk nagy öröm-
mel vállalta a tejnagykövet szerepét. „Úgy 
gondolom, hogy az elsődleges szocializációs 
környezet, azaz a család az, ami a legnagyobb 
felelősséggel tartozik a gyerekek egészsé-
ges táplálkozásért. Édesanyám például mindig 
odafigyelt arra, hogy a hűtőben nap mint nap 
legyen tej és tejtermék. A családon kívül még 
talán az iskoláknak elsődleges feladata az 
edukáció, éppen ezért örülök, hogy ma, a tej 
világnapján több mint 200 gyerkőc ismerked-
het meg a tej fogyasztásának fontosságával.” 
– mondotta.
                                                                                                              

Beregszászi Miklós z

Megállapodást írt alá a tejágazat 
fejlesztése, a támogatások folyamatos 
kifizetése érdekében Mészáros József, 
a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke 
és Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke. 

Kenderesi Tamás, olimpiai bronzérmes és ifjúsági olimpiai bajnok úszónk,
tejnagykövetünk a nagy érdeklődés közepette
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különböző tejtermékek gyártása során 
(mint például a sajt, a vaj, a savanyú 
tej és a tejkészítmények) különböző, 

egy vagy több mikroorganizmusból álló szín-
tenyészeteket használunk. A termékek ízét, 
állományát és több egyéb jellemzőjét a tejhez, 
tejszínhez vagy az alvadékhoz hozzáadott szín-
tenyészetek (kultúrák) alakítják ki. Különösen 
nagy a jelentőségük a hőkezelt alapanyagok-
ból készült termékek gyártása során, mivel 
nélkülük gyakorlatilag nem lehetne savanyított 
technológiával tejtermékeket gyártani. De ma 
már a nyers tejekből alvasztással készült 
termékek gyártása során is szinte nélkülöz-
hetetlenek tekinthető a használatuk (lásd 
Tejgazdasági szemle III. évf. 6. sz.). Általános 
jellemzőjük, hogy legnagyobb részük fakul-
tatívan aerob, azaz levegő nélkül is kiválóan 
szaporodik.

A színtenyészetek rendszeres alkalmazá-
sa csak egy pár évtizedre vezethető visz-
sza. Először Dániában alkalmazták őket. 
Használatuk jelentőségét általában két okra 
vezethetjük vissza. Egyrészt lehetővé teszik 
a savanyításra, érlelésre szánt alapanya-
gok hőkezelését, ami elsősorban élelme-
zés-egészségügyi szempontból nagyon fon-
tos, másrészt a biztonságos tejfeldolgozás 
szempontjából is felmérhetetlen a jelentő-
ségük. Ez utóbbi esetben a színtenyészetek 
tudatos megválasztásával beavatkozhatunk 
például a sajtérés bonyolult folyamataiba, 
irányíthatjuk a savanyú tejtermékek, vaj, sajt 
és egyéb termékek jellegzetes ízének, állo-
mányának, aromájának, illatának stb. kiala-
kulását. Továbbá biztonságosan valósíthatjuk 
meg az újonnan felfedezett, nagy jelentőségű 
probiotikus tejtermékek gyártását. A tuda- 
tosan összeállított színtenyészetek alkalma-
zásával olyan egyedi állagú és ízvilágú ter-
mékeket állíthatunk elő, amelyeket a piac 
(a vásárlóközönség) is kellően értékelhet. Jó 
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néhány sikeres külföldi, de már hazai példa 
is felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes 
kísérleteket folytatni a különböző tejsavbak-
térium-színenyészetek alkalmazásának lehe-
tőségeiről (például egyedi jellegű savanyú 
tejtermékek (joghurtok) kialakítása, új ízű, 
illetve állományú sajtok előállítása stb.).

A tejiparban alkalmazott színtenyészeteket 
többféleképpen csoportosíthatjuk. Ezek közül 
megemlíthetjük a különböző sajttípusokhoz, a 
vajakhoz, túrókhoz és savanyú tejtermékekhez 
használatosakat. Továbbá például a kemény 
sajtokhoz valókat, külön a propionsav-terme-
lőket, a rúzstenyészetet bizonyos lágysajt- 
féleségekhez, a nemes penészeket pl. rokfort, 
camembert sajtok esetében, az élesztőket a 
kefir gyártásához stb. A tejsavbaktériumo-
kat csoportosíthatjuk alakjuk szerint is, mint 
gömb (coccus) vagy pálcika (bacilus) alakúak. 
Amennyiben a gömb alakúak láncokat alkot-
nak, akkor strepto-coccusokról beszélünk. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a tejsavbaktériu-
mokat a nemzetközi előírásoknak megfelelően 
újabb tudományos nevekkel látták el, ame-
lyeket a Magyar Élelmiszerkönvv Tejtermékek 
fejezete tartalmaz. 

A tejfeldolgozás során alkalmazott savanyító 
mikrobákat tudományosan a Streptococcaeae 
(Str.) és a Laktobacillaceae, (Lb.) családba 
sorolják. A széles körben alkalmazott gömb 
alakúak estében az úgynevezett vajkultúra a 
Str. lactis, Str. cremolis, illetve Leuconostrum 
citrovorum és Leuconostrum dextranicum tör-
zseket tartalmazza. Nevét onnan kapta, hogy 
eredetileg (az 1900-as évek elején) a vaj 
gyártásához alkalmazták.  Az utóbbi két bak-
tériumtörzs a tejsav mellett aromaanyagokat 
is termel, elsősorban diacetilt. Az említett 
törzsek számtalan variációban kerülhetnek 
forgalomba, mint például igen erős tej- vagy 
egy egyéb szerves savat is termelők, illetve 

igen erős vagy kevésbé erős gáz- és aroma-
termelők, különböző hőmérsékletigény szerin-
tiek stb. A nagy kultúrakészítő laboratóriumok, 
illetve forgalmazó cégek külön katalógussal 
rendelkeznek a különböző típusú tejipari ter-
mékek előállításához használatos, illetve java-
solt tejsavbaktériumok minőségi jellemzőinek 
bemutatására. Kérésre javaslatokat is tesz-
nek a felhasználásuk lehetőségeiről, és akár 
különböző jellemzőkkel rendelkező tejsavbak-
térium-változatok keverékét is szállítják a vevő 
igényének megfelelő arányban összekeverve. 

A vajkultúra Streptococcus törzseinek elsőd-
leges feladata a tejsavtermelés, bizonyos 
sajtok esetében a fehérjebontás. A gömb 
alakú tejsavbaktériumok elsősorban a hőmér-
sékleti igényeikben különböznek a pálcika 
alakúakétól. Jellemzőjük, hogy a Str. ther-
mofilus kivételével szaporodási optimumuk 
30 °C körüli, valamint a közepes tejsav- és a 
fokozott szén-dioxid- valamint aromaterme-
lés; a Leuconostoc-csoport esetében az opti-
mum 21-24 ºC. A gömb alakúak szaporodási 
sebessége, valamint tejsavtermelése optimális 
tenyésztési hőmérsékleten viszont gyorsabb, 
mint a pálcika alakúaké. De bizonyos törzsek 
esetében igen nagy lehet a változatosság.

Mint láttuk, az általánosan ismert vajkultú-
rákkal sajt, vaj, és savanyú tejtermékek is 
készülhetnek. Velük szemben a gyártandó ter-
mékektől függően más-más követelményeket 
támasztunk. A savanyú tejtermékek gyártása 
során (vaj, túró) élénk savtermelést, jó diace-
til-, és szén-dioxid-termelést kívánunk, viszont 
fehérjebontást nem. A sajtok készítéséhez 
alkalmazott vajkultúrának jó savtermelőnek, 
fehérjebontónak és a sajt jellegének meg-
felelően szén-dioxid-, illetve gáztermelőnek 
kell lennie. A diacetilképzést viszont bizonyos 
sajttípusok esetében már nem tartjuk kívána-
tosnak. 

A tejiparban alkalmazott színtenyészetek 
jelentősége és alkalmazásuk lehetőségei

Korábban megjelent lapszámainkban már érintőlegesen foglalkoztunk a tejfeldolgozás 
során alkalmazott mikrobák jelentőségével. Mivel a különböző, savanyítással 

készülő termékeknél rendszeresen felhasználják azokat, valamint a tejtermékek minőségét 
alapvetően meghatározzák, ebből kiindulva úgy gondoltuk, hogy külön is 

foglalkozunk ezzel a témakörrel. Természetesen minden részletre nem tudunk kitérni, 
ezért csak a legfontosabb ismereteket próbáljuk összefoglalni.

A
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A sajtkultúrákat általában a keménysajtok 
gyártásához használják. Speciális feladatuk, 
hogy a magasabb utósajtolási hőmérsékleten 
is tejsavat termeljenek. Ezért a gömb és a 
pálcika alakú tejsavbaktériumok arányának 
1:1-nek kell lennie. A pálcika alakúak (lak-
tobacillus) tejsavtermelése csak lassan indul 
meg, egyes megfigyelések szerint ehhez már 
bizonyos mennyiségű tejsavnak is rendel-
kezésre kell állnia. Az optimális szaporodási 
hőmérsékletük 37-40 °C. Egyes törzseik 60 °C 
hőmérsékleten is termelnek tejsavat. 

Az alábbiakban foglaljuk össze a tejfeldol-
gozásban alkalmazott fontosabb kultúrákat 
a Tejgazdaságtan (Szakály Sándor 2001.) c. 
szakkönyvben megjelentek alapján:

Vajkultúra

A Str. lactis és a Str. cremolis tejsavbaktéri-
umok, a Leuc. citrovorum és a Leuc. dextra-
nicum aromatermelő baktériumok, valamint a 
Str. diacetilactis sav- és aromatermelő törzs 
kombinációiból állítják elő. 

Sajtkultúrák

Komponensei a Str. thermophilus, a Lb. helve-
ticus, a Lb. casei, és az Lb. lactis.

Joghurtkultúra

A Str. thermophilus és a Lb. bulgaricus szim-
biotikus együttese, amelyek megfelelő aránya 
1:1, vagy 2:1. Felhasználásuk egyes sajttípu-
sok (pl. feta) gyártásánál is elengedhetetlen. 
Hőmérsékleti optimumuk 37-42 ºC. A két 
baktériumtörzs aránya, a savanyodás üteme 
és mértéke, a termelt szerves savak meny- 
nyisége a beoltási hőmérséklettel befolyásol-
ható. Egyes törzseik már 30 °C-on is kiváló 
aroma-, megfelelő állomány- és savtermelők. 
A Lb.  bulgaricus törzs jellemzője az acetalde-
hid aromaanyag termelése.

Kefirkultúra

A kefirkultúra kefirgombával előállított savanyú 
alvadék, amelyet az eredeti orosz típusú kefir 
(pl. kaukázusi) előállításához alkalmaznak. 
A kefirgombán szimbiózisban leggyakrabban 
a Str. lactis, Str. cremoris, Str. diacetilactis, 
Leuc. citrovorum, Leuc. dextranicum, Lb. casei 
és Lb. caucasicus baktériumok élnek. Ezeken 
kívül a kész termékekben a Torula kefir-, a 
Saccharomyces és a Candida élesztőfajok 
vannak jelen. A kultúra optimális szaporodá-

si hőmérséklete 18-22 °C. A hőmérséklettel 
irányítható a mikrobakomponensek mennyi-
sége, aránya, és ennek megfelelően a termelt 
anyagcseretermékeik is (pl. tejsav, alkohol, 
szén-dioxid, aromaanyagok stb.). Forgalomban 
vannak olyan törzsek, amelyek már alig, illetve 
egyáltalában nem termelnek szén-dioxidot. 

Propionsav-baktérium-kultúra 

A Propionibacterium schermanii tenyészete, 
amelyet a kemény sajtok (ementáli, pannónia) 
gyártásához használnak, a gáztermelésükkel 
a termékek kívánt lyukazottságát, valamint 
ízét biztosítják. Szaporodásukhoz a sajtokban 
lévő laktátokat hasznosítják, szén-dioxidot, 
propionsavat, ecetsavat, valamint különböző 
íz- és aromaanyagokat termelnek, vagyis részt 
vesznek a sajtok ízvilágának kialakításában is.

Rúzskultúra

A nevét a sajtok felületén létrejövő, az ajakrúzs 
színéhez hasonló bevonat képzéséről kapta. 
Egyes lágy állományú sajtok (pl. pálpusztai, 
Lajta stb.) gyártásához szükségesek. Intenzív 
fehérjebontó képességük révén az e típusú 
sajtok különleges ízét, aromáját is ők adják.

Camembert-kultúra

A Penicillium camemberti és/vagy a 
Penicillium caseicolum nemes penészek spe-
ciális elszaporításával előállított színtenyészet. 
Kétféleképpen használható fel: a sajttejbe vagy 
a formázás előtti alvadékba keverve. Aerob 
tulajdonságából adódóan (levegőigényessé-
ge miatt) a sajt felületén növekedve intenzív 
fehérjebontással és speciális aromaanyagok 
termelésével alakítja ki a camembert sajt 
különböző típusainak jellegzetes ízét, illatát 
és aromáját. 

Rokfort-kultúra

A Penicillium roqueforti nemespenész szapo-
rításával előállított kultúra, amelyet a sajttejbe 
vagy a formázás előtt az alvadékba kevernek. 
A Penicillium roqueforti faj néhány törzsét toxin-
termelőnek találták, ezért ennek a színtenyé-
szetnek elsődleges minősítési szempontja a 
toxinmentesség. A rokfort vagy márványsajt 
alvadékát érlelés előtt több helyen átszúrják 
(pikírozzák), ezzel biztosítva a penész növekedé-
séhez nélkülözhetetlen oxigént az egész sajtban. 
Az érés során a penészhifák teljesen átszövik a 
sajttésztát, ezért a sajt íze és állománya egyne-
mű lesz. A penész elsősorban a zsír bontásával 

alakítja ki a sajt jellegzetes ízét, de az érés során 
fehérje- és laktátbontás is történik.

Speciális kultúrák

A tejiparban néhány mikroorganizmus alkal-
mazási területe nem olyan széles körű, mint 
az eddig ismertetett kultúráké, mivel egyrészt 
kevésbé ismertek, vagy csak az utóbbi évek 
termékfejlesztési programjaiban kaptak fontos 
szerepet. A különböző Lb. acidophilus-törzsek, 
a Bifidobacterium-fajok, a Str. thermophilus 
exopoliszaharid- (EPS) termelő törzsei, a Lb. 
casei Shirota, a Lb. casei GG, a Lb. casei LCI 
stb. baktériumok tenyészetei sorolhatók ide. 
Ezek a speciális kultúrák a probiotikus, vagyis 
az egészségvédő tejtermékek hatóanyagait 
termelik. Különleges élettani hatásaikkal most 
nem foglalkozunk.  

A Magyar Élelmiszerkönyvben több savanyú 
tejterméknél kötelezően előírták a kultúrából 
származó tejsavbaktériumok darabszámát: 
élőcsíra/darab/g megjelöléssel, például jog-
hurtok, kefir esetében. Amennyiben az előírt 
feltételek nem teljesülnek, a termék megneve-
zésében a termékre utaló szó nem használható. 
Az előírások betartásának érdekében ma már 
olyan kultúratörzseket is forgalmaznak, ame-
lyek a szaporodásuk során egy meghatározott 
mennyiségű mikrobadarabszám elérésekor a 
termékekben tovább nem szaporodnak, és az 
élő csírák darabszámát a fogyaszthatósági idő 
végéig már nem változtatják.

Jelenleg a tejfeldolgozó üzemek folyékony kul-
túrákat saját laboratóriumaikban csak ritkán 
készítenek. Ezért ezt a készítési módot nem 
tárgyaljuk.

A gyártechnológia fejlődése, továbbá a szigo-
rodó élelmiszerhigiéniai előírások kikényszerí-
tették, hogy a tejfeldolgozó üzemek hazánkban 
is áttérjenek a külföldön gyártott, biztonságo-
san alkalmazható, a különböző fertőzésektől 
mentes, bakteriofág-rezisztens, koncentrált tej-
savbaktérium-színtenyészetek alkalmazására. 
Nagyrészüket a hazánkban is forgalmazó, nagy, 
külföldi kultúrakészítő laboratóriumok hazai kép-
viselőitől szerezhetjük be, akik számtalan felhasz-
nálási formában, illetve „kiszerelési” egységben 
forgalmazzák a termékeiket (például: liofilizált 
vagy DVS (fagyasztott) stb.)  Ezek részletezésével 
most nem foglalkozunk, mert a forgalmazó cégek 
a vásárlás, illetve a felhasználás során ezekről 
részletes tájékoztatással szolgálnak. 

Merényi Imre z
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tradicionális, kézműves sajtkészítés 
fejlesztését zászlójára tűző Magyar 
Sajtkészítők Egyesülete fontos felada-

tának tekinti, hogy kiépüljön a sajtútállomások 
hálózata, melynek segítségével növelni tudja a 
kézműves sajtok ismertségét. A Sajtút Hálózat 
jó lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók, a 
turisták betekintsenek a sajtkészítés folyama-
tába, sajtokat, tejtermékeket kóstolhassanak, 
és minőségi sajtokat vásároljanak.

A legújabb sajtútállomásnak otthont adó 
Nagykörű másfél ezres lakosságával a Tisza 
jobb partján, Szolnoktól 25 km-re északkeletre 
található. Petrovay György fölbirtokos a 19. 
században itt honosította meg a nagy szemű, 
ropogós, germersdorfi cseresznyét. A nagy 
területen, több mint kétszáz hektáron elterülő 
cseresznyeültetvény miatt ezt a Tisza-parti 
zsákfalut Magyarország cseresznyéskertjének 
nevezik.  A 90-es évek végén hagyományte-
remtő céllal megrendezett cseresznyefeszti-
válra minden évben a cseresznyeérés idején, 
június 10-én kerül sor. Az idei évtől a sajt- 
útállomás átadásával sajttal és tejtermékekkel 
bővül a falu gasztronómiai kínálata.

A falu életében jelentős szerepe van a Tisza 
közelségének, itt van a Nemzetközi Tisza-túra 
egyik megállóhelye és a Közép-Tisza szakasz 
legnagyobb kiterjedésű homokos partja, mely-
hez a Tisza gátján kerékpárút vezet. 

A sajtútállomás felavatásának ünnepsé-
gén dr. Veres Nándor polgármester köszö-
netét fejezte ki, hogy közel két évtizedes 
munkálkodásoddal sikerült az országos 
sajtútrendszer egyik állomásává fejlesz-
teni vállalkozásodat, és ezzel jelentősen 
hozzájárulsz a falu ismertségének növe-
léséhez. Mikor kezdtél hozzá terved meg-
valósításához, hogy kerültél Nagykörűbe, 
honnan jött az indíttatás a kecskével való 
foglalkozásra és a sajtkészítésre? – kér-
deztem Varga György sajtkészítőt, a sajt- 

útállomás létrehozóját.
Annak ellenére, hogy korábban 
a fővárosban éltem, és ott egy 
autó-márkakereskedést vezet-
tem, mindig is vágyódtam a 
vidéki életre, mert szeretem 
az állatokat és a természetet. 
Így került sor arra, hogy 2002-
ben leköltöztünk Budapestről 
Nagykörűbe, ahol vettünk egy 
házat és hozzá kecskéket. 
Azért kecskét, mert az egy 
nagyon hálás állat, jól kezel-

hető, nagyon gyors a reprodukálóképessége, 
rövid idő alatt visszajelzést kapunk a tenyésztés 
eredményéről. Így kezdtem el a kecskével és a 
sajtkészítéssel foglalkozni. Nem volt ez tudatos 
az elején, meg akkor még nem is kedveltem a 
sajtot. Aztán mégis érdekes lett számomra, sokat 
olvastam, sajtkészítőkkel beszélgettem. Tettem 
egy kitekintést Hollandiába, tájékozódtam az 
ottani viszonyokat illetően. Fokozatosan alakult 
ki az érdeklődésem, mindig kíváncsi voltam az 
új dolgokra, autodidakta módon sajátítottam el 
az ismereteket.

Milyen fajtájú a kecskeállomány, és hány 
kecske termeli a tejet? Milyen kézműves 
tejtermékek készülnek? 
Kecskéink szánentáli fajtájúak. Jelenleg közel 
100 fejőskecskénk van, és a 300 napos laktációs 
időszak alatt 45 ezer liter tejet termelnek. A tej 
nagyobbig része feldolgozásra kerül. Hetente 
három alkalommal van feldolgozás, hogy a 
piaci igényeknek megfelelő mennyiségű termék 
készüljön. Lágy sajtból két fajtát, krémsajtot 
és camembert készítünk. A préselt félkemény 
sajtok legalább egy hónap érlelési idővel készül-
nek. Fűszerezés szerint van görög fűszeres, 
medvehagymás, zöldborsos és füstölt válto-
zat. Legsikeresebb termékünk az aranyéremmel 
büszkélkedő mézes-citromos kecskejoghurt. 

A tájházban állandó múzeumi kiállítás látható 
korabeli falusi berendezési tárgyakkal, de itt 
van egy boltunk is, ahol az idelátogatók meg-
csodálhatják és megvásárolhatják Szász Judit 
cseresznyés kerámiáit, a helyi termékeket és 
természetesen a sajtokat is. Akik már megismer-
ték sajtjainkat, azok körében hamar népszerűvé 
váltak, ezért sok visszatérő vendégünk van.

Mikor született meg a felismerés, hogy 
célszerű a sajtútállomáshoz kapcsolódni? 
Már a Magyar Sajtkészítők Egyesületével tör-
tént kapcsolatfelvétel során nagyon megtetszett 
nekem a sajtútállomás ötlete, mely eredményesen 
használható a sajtok népszerűsítésére. Erre vonat-
kozóan a már működő sajtútállomások pozitív 

A Magyar Sajtút Hálózat újabb 
állomása nyílt meg Nagykörűn

A Magyar Sajtút Hálózat legújabb állomásának megnyitására 2018. június 10-én 
került sor. Varga György sajtkészítő a cseresznyevásárral egy időben 

a Nagykörűi Tájházban várta a sajt iránt érdeklődő közönséget. A sajtkészítő 
manufaktúra bemutatkozása mellett vajköpülés, túrógombóc-készítés, 

élő zenei előadások és remek hangulat is biztosítva volt az egész napos rendezvényen.

A

A sajtútállomásnak helyet adó 
tájház bejárata

Varga György, a sajtút létrehozója (fehér felsőben, kalapban)
Fotók: Áman Zsuzsa



www.tejgazdasagiszemle.hu 21

példával szolgálnak. Nagykörű a cseresznye jóvol-
tából és a Tisza közelségének köszönhetően évek 
óta jelen van hazánk gasztronómiai és turisztikai 
térképén, mely megfelelő alapként szolgál a sajt- 
útállomásnak is. A turisztikai kínálatok kölcsön-
hatásban vannak, a közös megjelenések erősítik 
egymást, növelik az egész falu ismertségét.

A sajtútállomás létrehozására vonatkozó ter-
vemet véleményeztettem a Magyar Sajtkészítők 
Egyesületének elnökségével, ezáltal megerő-
sítést kaptam arra vonatkozóan, hogy ez egy 
működőképes elképzelés, így elhatároztam 
annak valóra váltását.

A sajtútállomás átadását nagy hírverés 
előzte meg, az átadási ünnepség is egy jól 
felépített tematika szerint zajlott. Milyen 
volt ennek a fogadtatása a szakma, illetve 
a falu lakói részéről?
Örömömre szolgál, hogy a sajtútállomás létesíté-
sének pozitív lett a fogadtatása, ilyen sok bátorító 
és meleg hangú dicséretet sajtos pályafutásom 
alatt még nem kaptam. Az elismerések részben 
személyesen, részben a közösségi oldalakon 
történő megnyilvánulások formájában érkeztek. 
Nem szeretném ezt kisajátítani, hisz az ünnepi 
esemény előkészítése és lebonyolítása egy csa-
patmunka volt, az elismerések az egész csapat 
munkáját dicsérik. A társadalmi szervezetek, 
köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részé-
ről is elismeréseket kaptunk, és támogatásukról 
biztosítottak bennünket.

Mire számítasz, mikorra várható a sajtút 
létesítésének eredménye?
Már érezhető ennek hatása, több csoport is 
bejelentkezett a sajtútállomás átadásáról szóló 
hír hallatán. Örömmel tudom azt mondani, hogy 
elégedetten távoztak. Nagy érdeklődéssel hall-
gatták a kecskéről és a sajtkészítésről szóló tájé-
koztatót, tetszett nekik a rögtönzött sajtkészítő 
bemutató, a sajtkóstolóról nem is beszélve.

Az átadóünnepséggel megteremtődtek a fel-
tételek a sajtútállomás működésére, de annak 
megfelelő tartalommal való feltöltése folyamatos 
odafigyelést, kitartó kreatív munkát igényel.

Mint az egyesület alelnöke, hogy látod, 
lesznek majd, kik követik a példádat? 
Mennyire költséges a sajtútállomásnak a 
megvalósítása? 
Mint az elnökség tagja magamra vállaltam, 
hogy segítem a sajtútállomások létrehozását, 
egyesületi szinten átdolgozom a megvalósítás és 
az üzemeltetés feltételrendszerét. Bízom benne, 
hogy a sajtkészítők közül egyre többen fognak 
majd sajtútállomást létesíteni. Nem gondolom, 
hogy az anyagi források szűkössége miatt szá-
mosan lemondanának erről a lehetőségről. Mivel 
minden termelőnek a helyzete más és más, ezért 
ott helyben kell számba venni a körülményeket, 
a feltételek meglétét, a már működő turisztikai 
szolgáltatáshoz való kapcsolódási lehetőséget 
stb. Most van folyamatban a sajtútállomás fel-
tételeinek átgondolása. Arra törekszünk, hogy 
szerényebb anyagi ráfordítás mellett is megva-
lósítható legyen a létesítmény. Azt azonban látni 
kell, hogy a vendéglátás legalapvetőbb infra-
strukturális követelményének meg kell felelni. 
Jó lenne kiterjeszteni a sajtútállomás létesítését 
az ipari sajtgyártók termékeire is, hisz a sajtok, 

a sajtfogyasztás népszerűsítése minden termelő 
jól felfogott érdeke.

Mivel tervez az egyesület, évente hány 
sajtútállomás létesül majd?
Számszerű becslésbe nem bocsátkozom, de azt 
remélem, hogy jelentősen növekedni fog a szá-
muk. Fontosnak tartom, hogy a létrehozott sajt-
útállomások folyamatos és aktív tevékenységet 
folytatnak, ami követendő példaként szolgálhat 
valamennyi sajtkészítő számára. Tudni kell azt, 
hogy a helyben eladott termék értékesítése a 
logolcsóbb, ezért ennek az előnynek a kiaknázá-
sára törekedni kell. Bemutatókat, tapasztalatcse-
réket kell tartani arról, hogy milyen sokféleképpen, 
milyen sajátosságokkal működhet egy állomás.

A sajt népszerűsítésének egyik formája lehet a 
sajtútállomások minél nagyobb számú létrehozása. 

Az egyesület milyen módon tervezi még a 
kézműves magyar sajt népszerűsítését?
Ennek legfontosabb fóruma a minden év őszén 
megtartott sajtmustra. A soron következő ren-
dezvény új helyszínen, Etyeken lesz megtartva 
szeptember 29-én. A tavalyi évben útjára indított 
Sajtakadémia évenkénti megtartása is jelentős 
színtere lehet a sajtok népszerűsítésének.

Rövid idő alatt, mint egy üstökös robban-
tál be az egyesület elnökségébe, és alig 
néhány hónapra volt szükség arra, hogy 
példát mutatva cselekedjél. Ez előrevetíti 
annak lehetőségét, hogy személyes ráha-
tásod révén az egyesület munkavégzése is 
hatékonyabb lesz a jövőben?
Az egyesület tevékenységét, munkájának haté-
konyságát nem az én tisztem megítélni. Én 
annyit tudok felajánlani, hogy adni szeretnék, 
szolgálni szeretném munkámmal a közös célt, 
a sajt népszerűsítését. 

Beregszászi Miklós z

Látványsajtkészítést mutat be 
Hegedűs Imre
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módon változik a gének aktivitása, hogy a genetikai kód ugyanaz marad, 
és a génexpresszió változása legalább egy következő generációra át- 
öröklődik (Bartol et al. 2008).

A különböző gének kifejeződését és annak mértékét a sejten belüli 
térben jelen lévő anyagok befolyásolják. Ezek az epigenetikai „jelek” 
határozzák meg a gén bekapcsolását vagy kikapcsolását, erős vagy 
gyenge kifejeződését. 

A takarmányban jelen lévő anyagok, a születés előtti és a születés 
utáni tápláló anyagok mind olyan tényezők, amelyek az epigenetikai 
jelzéseken keresztül a géneknél bevésődést okoznak, így generációról 
generációra öröklődik a gének kifejeződése. 

Az epigenetikai jelenségek több úton is létrejöhetnek. Egyik módja 
a DNS metilálódása. Ennek során a DNS-hez metil- (-CH3) csoportok 
kapcsolódhatnak. Minél több metilcsoport kapcsolódik a DNS-hez, annál 
inkább „elcsendesíti” azt a génszakaszt, azaz fenntartja annak nyugalmi 
állapotát. 

Szintén epigenetikai jelenség a hisztonfehérjék befolyásolása. A kro- 
moszómában a DNS különleges, felcsavarodott szerkezetet vesz fel. 
Ez azt jelenti, hogy kis központi fehérjemagokra tekeredik rá. A fehér-
jemagok az úgynevezett hisztonfehérjék. A hisztonok végnyúlványai-
hoz kapcsolódhatnak acetil- 
(COCH3) vagy metilcsopor-
tok. A hisztonvégekhez csat-
lakozó epigenetikai faktorok 
befolyásolják, hogy a DNS 
melyik szakasza van éppen 
kompakt, feltekert, azaz 
inaktív állapotban. Amelyik 
szakaszon a feltekeredettség 
mértéke csökken, az lesz 
elérhető az enzimek számá-
ra, és az a gén fog átíródni, 
azaz megnyilvánulni.

Ahogy a gének sorrendje 
meghatározza a szervezet 
potenciálját, úgy az epigene-
tikai faktorok döntik el, hogy 
melyik gén nyilvánul meg és 
melyik nem. 

A metabolikus programozás

A metabolikus programozás az epigenetikai reakciók összessége: az a 
természetes jelenség, amely befolyásolja, hogy az élőlény szervezete 
hogyan reagál a táplálkozásbeli stresszhatásra vagy serkentőingerre. 
A szervezet reagálásának módja az élőlény egész életére meghatá-
rozza az anyagcserét, amely akkor is fennmarad, ha a stresszhatás 
vagy serkentőinger megszűnik. (Patel and Svrinivansan, 2002). Ezek 
az epigenetikai reakciók a következő generációkra is öröklődhetnek. 
A metabolikus programozás számos állatfajban, sőt az emberek esetén 
is megfigyelhető.

Epigenetika a borjúnevelésben
– avagy hogyan állíthatunk elő királynőket a méhek mintájára?

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

Tanuljunk a méhektől!

A gazdasági állatok teljesítményének megítélésében egyre gyakrabban 
halljuk, hogy nem használjuk ki eléggé a genetikai potenciáljukat. Ezzel 
kapcsolatos új tudományágak a metabolikus programozás és az epige-
netika. De mit jelentenek ezek a fogalmak?

A metabolikus programozás legjobb példája az állatvilágban a mézelő 
méh esete. A méhkolóniák több ezer terméketlen nőivarú dolgozóból, 
néhány száz termékenyítőképes hím egyedből és egyetlen termékeny 
méhanyából épülnek fel. A méhanya és a dolgozók genetikai anyaga 
teljes mértékben megegyezik egymással, de a lárvák különböző táplálé-
kot kapnak, így az ugyanazon DNS-t hordozó lárvákból egymástól nagy 
mértékben különböző egyedek fejlődnek ki. 

Lárvaállapotban az anyának nevelt egyedet a többiek méhpempővel 
táplálják, és ő tízszer annyi tápláló anyaghoz jut, mint a dolgozónak 
szánt egyedek. Ennek eredményeként a méhanya különbözni fog a 
dolgozóktól méretben, viselkedésben, testfelépítésben és élettartamban 
is. A táplálkozásbeli különbség az élet kezdetének kritikus szakaszában 
előre programozza a méh fejlődését és anyagcseréjét.

 Dolgozó Méhanya
Testtömeg 100 mg 200 mg
Élethossz 2 hónap 3 év
Peterakás/nap 0 akár 2000 pete
Maleszka 2008, Lyko et. al. 2010

Ez a természetes jelenség a metabolikus programozás, amely az emlősök, 
így a borjak szervezetében is működik. Erre irányuló kísérleteket végeztek 
Soberon és munkatársai. A teljes biológiai folyamat még nem ismert, csak 
bizonyos részletei. A metabolikus programozás alapja az epigenetika.

Út a genetikától az epigenetikáig

Az utóbbi 50 év kutatásai elsősorban a DNS dupla hélix szerkezetének 
megismerésére, ezáltal a genetika állati termelésre gyakorolt befolyá-
sára irányultak.

Az epigenetika tudománya a következő évtizedek nagy felfedezése 
lesz. Az epigenetika azon jelenségeket vizsgálja, amelyek hatására oly 

Kép: Trouw Nutrition

Kép: Trouw Nutrition
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Borjú takarmányozás: 
a jó indulásra csak egy lehetőség van!

A borjú fejlődésének és növekedésének mértéke életének első heteiben 
eldől, mivel ezeket meghatározzák a takarmánnyal bevitt epigenetikai 
tényezők. Ebben a kritikus időszakban aktiválható a növekedés beindu-
lása, a borjú emelt szintű takarmányozásával. A természetes mechaniz-
muson alapuló folyamat a metabolikus programozás. A nagyobb mér-
tékű testtömeg-gyarapodás nem csupán a test méreteit növeli, hanem 
az összes szerv méretére és szöveti fejlődésére is kedvezően hat. 
Ez meghatározza a funkcionális szövetek (parenchimasejtek) fejlődését. 
Takarmányozással ez akár megduplázható. Az anyagcsere-programozás 
befolyásolja a belső elválasztású hormonok termelésének mennyiségét 
az élet későbbi szakaszában (inzulin). Ez döntően befolyásolja a szén-
hidrát-anyagcsere intenzitását.

Mivel az ellés nem elsősorban életkor, hanem jóval inkább testméret, 
valamint fejlettség kérdése, ezért a gyorsabb növekedés kedvezően hat 
az első termékenyítés időpontjára is, ezzel növelve a tehenek hasznos 
élettartamát. 

Tejmirigy fejlődése
Takarmányozás 2-8 hét Átlagos Emelt
Takarmányozás 9-14 hét Átlagos Emelt Átlagos Emelt
Átlagos napi testtömeg-gyarapodás 2-8 hét g/nap 400 400 670 670
Átlagos napi testtömeg-gyarapodás 9-14 hét g/nap 470 1060 400 1130
Testtömeg 14. hét kg 80 106 90 121
Parenchimatömeg g/100 kg élősúly 16 15 24 23
Parenchima-DNS mg/100 kg élősúly 44 42 85 86

(Brown et al. 2005) Megj.: parenchyma-DNS: a tejtermelő sejtek számára jellemző érték***

Mi a LifeStart?

A LifeStart a Trouw Nutrition innovatív borjútakarmányozásra irányuló 
kutatási programja, amely összeköti a tudományos alapokat a gyakorlati 
tapasztalattal a későbbi optimális teljesítmény érdekében.

A LifeStart egyedülálló módon a borjú életének első két hónapjára 
fókuszál, a későbbi teljesítmény növelésének támogatására. A LifeStart 
takarmányozási javaslata segít az egyed teljesítményének növelésében, 
csökkenti a betegségek és elhullás okozta kiesést és ezek költségeit. 
A LifeStart program célja a borjú 120 kg-os testtömege a 3. hónap végére. 

„A születés utáni rövidebb idejű serkentő hatású takarmányozási 
stimulációhoz történő alkalmazkodás az élőlény egész életére meg-
változtatja a szervezet anyagcseréjét – még abban az esetben is, ha a 
változást kiváltó ok megszűnik” (Lucas, 1991).

Eredmények

A Trouw Nutrition saját kutatóközpontjában és független intézetekkel 
együttműködve is folyamatosan végez a LifeStart program hatékony-
ságának vizsgálatára irányuló kísérleteket. A tehenészetekkel közösen 
figyelemmel kísérik a telepi tapasztalatokat is. Az eredmények önma-
gukért beszélnek:

A LifeStart program központi kérdése a borjú megfelelő takarmá-
nyozása. A LifeStart program alapján az elérni kívánt átlagos napi 
testtömeg-gyarapodás 800-1000 g/nap (a standard itatási programok 
550 g/nap testtömeg-gyarapodással számolnak), és a választás idejére 
a testtömeg a születési súly 2,25-szöröse (szemben a standard progra-
mokkal, amelyeknél ez az arány 1,85). 

A LifeStart program bevezetésével a tehenészetek extra nyereség-
hez juthatnak. Először is, az életkor az első ellésnél 30-60 nappal 
lecsökkenhet. Ezzel megnő az üsző hasznos élettartama, ugyanakkor 

csökken a termelés összköltsége. Az első laktációs termelés várhatóan 
jelentősen magasabb lesz. A LifeStart program szerint nevelt borjak 
esetében a borjú életének első 60 napjában napi 1 grammal magasabb 
testtömeg-gyarapodás az első laktáció során akár 4 literrel magasabb 
tejhozamot eredményezhet!

 Kontrollcsoport: 32,6 kg tejpótló tápszer
 Emelt takarmányozási csoport: 69,5 kg tejpótló tápszer
 Kontroll Emelt

Születési testtömeg, kg 39,2 39,7
Napi tejpótlótápszer-felvétel, kg/nap 0,6 1,3
Testtömeg az 54. napon, kg 61,0 83,2
Átlagos napi testtömeg-gyarapodás, kg/nap 0,39 0,82
Máj, kg 1,35 2,35
Máj aránya a testtömeg %-ában 2,23 2,84
Vese, g 184 320
Vese aránya a testtömeg %-ában 0,30 0,38
Tejmirigy, g 75 338
Parenchima, g 1,10 6,48
Parenchima a testtömeg %-ában 0,002 0,008

Van Amburgh, Cornell University és Soberon, Trouw Nutrition R&D

Az első 60 nap meghatározza az életteljesítményt

A teljesítménynövekedés alapja a LifeStart program hatékonysága: a 
tudományosan igazolt metabolikus programozás. A tápanyagfelvétel 
növelése a borjú életének első 60 napjában optimalizálja az élettelje-
sítmény lehetőségeit. A növekedési folyamat bizonyos mechanizmusai 
csak abban az esetben aktiválódnak, ha a borjú összes tápanyagigénye 
megfelelően ki van elégítve. A korlátozottan takarmányozott borjaknál 
ezek a növekedési mechanizmusok el vannak nyomva. 

Más szavakkal kifejezve, az első hetekben a kompromisszumok nél-
küli takarmányozás a borjú egész életére előnyösen hat. 

A LifeStart program csak kiemelkedő minőségű tejpótlókkal valósítha-
tó meg. A Sprayfo termékcsalád Yellow és Excellent tejpótlói maximáli-
san támogatják a borjak töretlen fejlődését. A Trouw Nutrition LifeStart 
programját Magyarországon az Inter-Mix Kft. képviseli.

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü, Sprayfo

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-10-10, 
Fax: 06-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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eszterczey Laci bácsi, egykori legendás csermajori tanárom tré-
fásan azt mondta róla, hogy a jól érett pálpusztainak olyan erősen 
pikáns aromájának kell lennie, melyet a mozdonyvezető ellenszél-

ben is megérez, ha valaki az utolsó kocsiban lehúzott ablaknál fogyaszt-
ja! Az ízlések és a vélemények tehát erősen megoszlanak ez ügyben. 
Mindenesetre általában többen keresik az üzletekben, mint amennyi 
rendelkezésre áll a pultokon. Csak néhány sajtgyártó foglalkozik vele, 
pedig több megbecsülést érdemelne. Legtöbbször azt róják fel neki, hogy 
nagyon kézimunka-igényes. Kézműves sajtkészítők, tehát munkára fel!

A 20. század második felében a csermajori pálpusztai sajt fogalom volt. 
Ebben a lapszámban a pálpusztai sajt készítését idézem fel. Az egyes műve-
leteket a továbbiakban is elsősorban manufakturális körülmények között 
mutatom be, ahogy azt az 1960-as években Csermajorban is végeztük.

CSEMEGE ROMADUR (PÁLPUSZTAI SAJT)

A csemege romadur, azaz a pálpusztai sajt a limburgi sajtféleségek cso-
portjába tartozik, melyek eredeti hazája a mai Belgium területe. Innen 
terjedtek át Németország tartományaiba, így Bajorországba is, ahol a 
remek sörök mellé kiválóan illettek. Magyarországra a bajor sajtmeste-
rek közvetítésével kerültek. 

A limburgi jellegű sajtokat három változatban készítették: limburgi, 
romadur és csemege romadur formájában. Közös jellemzőjük az erős 
rúzsképződés, a nyálkás kéreg, a lágy, éretten csaknem mézszerű 
állomány, az erőteljes, kifejezett íz és szag, valamint a sajttészta kívülről 
befelé érése. Készítésükben is sok a hasonlóság. 

Az eredeti limburgi sajt nevét a belgiumi Limburg grófságról kapta. 
A kezdetben lapos kocka, majd rúd alakú sajt súlya kb. 1 kg volt. A romadur 
sajt kisebb volt, de szintén rúd alakú, súlya kb. 0,4-0,5 kg. A csemege 
romadurt 5-10-15 dkg-os méretben, lapos kocka vagy tégla alakban 
készítették. Nálunk ez utóbbi változat terjedt el, abból is az 5 dkg-os mére-
tű. Hazánkban e sajt története során több néven is készült, például: „pál-
pusztai”, „pusztadőri”, „tulipán”, „puszta”, „bakonyi csemege”. Korábban 
zsíros és félzsíros minőségben is készítették, ma a zsíros változat az 
uralkodó. A tehéntejen kívül juhtejből is gyártották, ma pedig kecsketejjel 
is próbálkoznak, és mindkét esetben különlegesen pikáns sajtot kapnak. 
Az ínyencek ezt a sajtot héjával együtt fogyasztják.

A Magyar Élelmiszerkönyv kézműves sajtokra vonatkozó irányelvei 
szerint a pálpusztai sajt tehéntejből, tejsavbaktérium-színtenyészet, 
alvasztóenzim, esetleg kalcium-klorid hozzáadásával készített, sózott és 
Brevibacterium linens kéregflórával érlelt, jellegzetes érzékszervi tulajdon-
ságú, oltós alvasztású, rúzsflórával érő, lágy, zsíros sajt. 

A tej minősége

Kifogástalan minőségű, friss tehéntej, melynek legfeljebb 7,0-7,2 a 
savfoka.

A sajttej előkészítése

A sajttej zsírtartalmát üzemi körülmények között hagyományosan 2,7-
2,9%-ra állítják be. Természetesen a kézműves sajtkészítők teljes tejből 
is készíthetik, ilyenkor még aromásabb, zamatosabb, pikánsabb sajtot 
kapunk. A tejet pasztőrözhetik tartályszerű hőkezelő berendezéssel 63-65 
°C-on 30 perces hőntartással, vagy 72-74 °C-on 20-40 másodperces 
hőntartással. Ezután az évszaktól függően 30-32 °C-ra hűtik. Nyers tejből 
is készülhet a sajt, de ezt a csomagoláson fel kell tüntetni!

A tej beoltása és alvasztása

A tej alvasztását hosszú ideig üstben végezték, de elterjedt a duplikatú-
rás sajtkádas megoldás is. Az üsttej előkészítése során, ha szükséges, 
5-6 g kalcium-kloridot adagolnak 100 liter tejhez, majd 0,5-1,0%-os 
vajkultúrával érlelik, a próbatej 0,2-0,4 SH° emelkedéséig.

Beoltás kb. 29-31°C-on annyi oltóenzimmel, hogy kb. 60-70 perc 
alatt alvadjon meg a tej.

Az alvadék kidolgozása

Ha az alvadék a lágy sajtokra jellemző szilárdságot elérte, következhet 
az elősajtolás. Ennek első műveleteként az alvadékot kb. 5 cm élhosz-
szúságú oszlopokra vágják sajtkarddal, vagy 5 cm-es húrozású hárfával. 
Megvárják, amíg a vágások helyén a savó kiserken (2-3 perc), majd 
az alvadékot felhúzzák, és sajtlapáttal vagy hárfával fokozatosan dió 
nagyságú (kb. 1,5-2,0 cm-es) rögökre aprítják. 5-8 perces pihentetés 
következik, majd tovább aprítanak, kb. mogyoró nagyságra. Ezután az 
alvadékot óvatosan keverik, és időnként ülepítik, míg a próbatej savfoka 
a beoltástól számítva eléri a 0,6-0,7 SH° emelkedést. Ilyenkor a savó 
savfoka rendszerint már eléri a 6,4- 6,6 SH°-ot.

Az elősajtolás végeztével befejeződik az üst(kád)munka. Időtartama a 
beoltástól számítva 90-100 perc. Az alvadék formázásra kész.

Formázás, csurgatás

Formázáskor a savó nagy részét eltávolítják, olyan mértékig, hogy az 
alvadékrögök kilátszódjanak. Ezután az alvadékot jól átkeverik, és a formá-
zókeretbe (csurgatókeretbe) rakják. A helyiség hőmérséklete optimálisan 
22-24 °C.

A formázókeret oldalfalai és a fenéklapja lyuggatottak, azaz egy perforált, 
fedél nélküli ládáról van szó. Korábban fából készült, de ma alumínium 
vagy rozsdamentes acél is lehet az anyaga. Mérete pl. 52x44x18 cm. 
Az alvadékot csírátlanított vödörrel vagy sajtkanállal merik a formázókeret-
be. Ha a keret megtelt, az alvadékot elegyengetik, majd rozsdamentes acél 
vágókeretet (formázót) nyomnak bele, és ezzel az alvadékot kockákra vagy 
téglalap alakú darabokra vágják. 

A vágókeretben általában 8x11 rekesz található, így az egy formázóke-
retben lévő alvadékból 88 db sajt lesz. A vágókeret méretei a formázókeret 

Már-már elfeledett sajtjaink?
A legtöbb hazai élelmiszerüzletünkben ma már csak nagyon ritkán találkozhatunk 

a csemege romadurral – ismertebb nevén pálpusztai sajttal. 
Ez a sajt sok ínyenc kedvence, és legalább annyi fogyasztó idegenkedik átható, 

pikáns, romaduros szagától, jellegzetes ízvilágától. 

Felhasználható anyagok 
a) tehéntej, 
b) részben fölözött tej, sovány tej 

vagy ezek keverékei,
c) tejszín,
d) tejsavbaktérium-
 színtenyészetek,

e) Brevibacterium linens  
színtenyészete,

f) alvasztóenzim,
g) ivóvíz,
h) étkezési só,
i) kalcium-klorid.

B
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belső méreteivel egyeznek meg, de a magassága kisebb, csak 10-12 cm. 
A felvágott sajtokat a vágókerettel együtt forgatják, innentől kezdve a for-
mázókeretre nincs szükség. A vágókeretre száraz sajtkendőt és perforált 
csurgatólemezt helyeznek, és ezzel együtt forgatják a sajtokat. A hagyo-
mányos forgatási rend: 20-40-60-60-60-60-120…120 percenként. A 
negyedik forgatás után sajtkendő nélkül forgatnak. Általában 8-10 forgatást 
végeznek, melyek időtartama összesen kb. 8-10 óra. A csurgatás végére 
az alvadék savfoka 80-85 SH° legyen (pH-ja 5,10-5,15). A csurgatóhelyiség 
hőfoka: 17-18 °C. 

Csermajorban az 1980-as években oly módon is formáztunk, hogy 
az alvadékot a formázókeretben egy tömegben hagytuk, ezt forgattuk, 
kendőztük mindaddig, míg az alvadék elérte a 80-85 SH°-ot. Ekkor egy 
rozsdamentes acélból készült, kör alakú vágókésekkel ellátott felvágó 
hengerrel hossz-, majd keresztirányú vágással alakítottuk ki a sajtkocka 
végső méretét. 

A sajtok sózása

A sajtokat sófürdőben sózzák 90-120 percig. A sólé jellemzői: 16-17%-os 
(m/m) nátrium-klorid tartalmú, 15-16 °C-os, 10-20 SH°-os. A sajtok sólé-
ből kiálló részeit porsóval meghintik. Sózás után a sajtokat 16-17 °C-os, 
92-94% relatív páratartalmú helyiségben szikkasztják néhány óráig.

Régebben száraz sózást is alkalmaztak. Ennél a módszernél a sajtokat 
egy ládában finom szemcséjű sóban megfürdették, majd szorosan egy-
más mellé rakva tartották 16-20 óráig.

Érlelés

A sózott és szikkasztott sajtokat szorosan egymás mellé rakták tiszta és 
száraz sajtdeszkára. Egy-egy deszkára rendszerint egy-egy formázókeret 
sajtjait helyezték el, pl. 88 db-ot. A sajtok így érlelődeszkákon kerültek 
az érlelőhelyiség polcaira. A sajtok érlelését 15-16 °C-os, 96-98% relatív 
páratartalmú pincében végezték kb. 2 hétig.

A sajtok kívülről befelé érnek, a rúzsflórának szükséges a magas páratar-
talom. Hagyományosan naponta rúzsos sós vízzel vagy rúzsos sós savóval 
kenegetik a sajtokat, majd azok megforgatva száraz sajtdeszkára kerülnek. 
Ilyenkor az érett sajtoktól a kevésbé érettek felé haladnak a kezeléssel. 
A 3-4. napon az addig szorosan egymás mellé rakott sajtokat úgy rakják 
széjjel, hogy azok ne érintkezhessenek egymással. A rúzs- és nyálkakép-
ződés az 5-6. napon már erőteljessé válik. A sajtok nyáron 12-14 nap alatt, 
télen 15-18 nap alatt teljesen beérnek.  

A sajtokat a teljes érés előtt, 10-12 napos korban pergamennel kasíro-
zott alufóliába csomagolják, és szorosan egymás mellé rakva ládába vagy 
papírdobozba helyezik. A teljes érés után 6 °C alatt hűtve tárolják a sajtokat.

A csemege romadur sajt mikrobiológiája

A sajt sózása során a sajtok felületén a sóléből sótűrő-savemésztő élesz-
tők és gyakran kis mértékben ugyan, de Oospora lactis is megtelepszik, 
és ezek a gyártás utáni 2-3. napra elszaporodnak. E mikrobák a tejsav 
elbontásával megemelik a sajtfelület pH-értékét, mely ekkor már elérheti 
az 5,85 pH-értéket, és ezen az értéken a Bacterium linens (rúzsbaktérium) 
már szaporodni képes. A sajt belsejében ennél jóval alacsonyabb a pH, 
ezért a rúzsbaktériumok kívülről befelé haladva érlelik a sajtot. Az élesz-
tők vitaminok (pl. pantoténsav) termelésével is segítik a rúzsbaktériumok 
működését. Így a napok múlásával az élesztők és az Oospora lactis után 
a Bacterium linens kerül fölénybe, melyet a sajt felületének vöröses-na-
rancssárga színe is jelez. Az érlelő rúzsbaktériumok szaporodását a rúzsos 
savóval való kezelés még tovább fokozza, főként úgy, hogy az érettebb 
sajtokról átvisszük azokat az éretlenebbekre. A sajtfelület pH-értéke foko-
zatosan emelkedik, 1 hét múlva már 6, később a 6,2-6,8 pH-t is elérheti.

A jellegzetes íz- és aromaanyagokat a Bact. linens enzimjei képezik, 
elsősorban erőteljes fehérje-, és zsírbontó munkájukkal.

Minőségi követelmények

A sajt alakja, mérete és tömege: a sajtok 4-5 cm hosszúak, 3-4 cm 
szélesek és 2,5-3,5 cm magasak. Tömegük 45-57 g.
Összetételi követelmények (zsíros sajtnál):
Szárazanyag-tartalom, legalább, g/100g:   44,0 
Zsírtartalom a szárazanyagban, legalább, g/100g:  45,0 
Só (NaCl) tartalom, g/100g:                                    2,2 ± 0,5 

Ha a kézműves sajtkészítő nem állítja be a kádtej zsírtartalmát, mert 
teljes tejből indul ki, és nem jelöli meg a terméken a zsírfokozatot, 
akkor a követelményeknek eleget tett.

Érzékszervi követelmények

Külső: Hasáb alakú, alap- és fedőlapja sík vagy enyhén homorú, oldalfelülete kissé 
kidomborodó. A kéreg vékony, rugalmas, felülete vörösesbarna, enyhén nyálkás.

Belső: A sajttészta világossárga színű, a sajt közepe felé halványuló, tompa fényű, a 
metszéslap zárt, vagy néhány rög-, esetleg erjedési lyuk megengedett.

Állomány:  Lágy, kenhető, szájban olvadó.
Szag: Jellegzetesen pikáns, enyhén ammóniaszagú, idegen szagtól mentes. 
Íz: Jellegzetesen zamatos, pikáns, kellemesen sós, idegen íztől mentes.

Kitermelés: 100 liter 2,8% zsírtartalmú tehéntejből 12,5-13 kg zsíros 
csemege romadur sajt nyerhető.

A csemege romadur gyakoribb hibái

Fehér kenőcsösség: Jellemzője, hogy a sajtok felületén nem képződik rúzs, 
a felület szürkésfehér nyálkával bevont.

A hiba oka általában a sajt megfázása vagy a túl hideg sófürdő alkalma-
zása. A túl erősen sózott sajtoknál is előfordulhat.

Úgy védekezhetünk ellene, hogy a csurgatóhelyiségben nem engedjük 
lehűlni a sajtokat, és vigyázni kell arra, hogy a sólé hőmérséklete 12 °C alá 
semmiképp se menjen! A sólé és a sózás paramétereit pedig be kell tartani!

A sajtok elfolyósodása: jellemzője, hogy a sajt belseje kemény, a kéreg alatti 
rész pedig szalonnás, folyékony lesz, ez a része a sajtnak szinte lefolyik.

A hibát előidézheti a sajt magas víztartalma, a túl meleg és túl nagy pára-
tartalmú érlelőhelyiség és az elégtelen sózás is. A megelőzés érdekében 
ezeket az okokat ki kell küszöbölni!

A sajtok betúrósodása: jellemzője, hogy a sajt belseje betúrósodik, nehezen 
érik, nehezen fejlődik felületén a rúzs is. Az ilyen sajt egyúttal keményebb 
is a megszokottnál, és a kérge is repedezetté válhat.

A hiba lehetséges okai: az üsttej magas savfoka, túl magas beoltási 
hőmérséklet, a savanyító túladagolása, túlságosan elnyúló üstmunka vagy 
a csurgatás magas hőmérséklete.

Védekezés, megelőzés: a gyártási paraméterek betartása. Ha az üsttej 
savfoka túl magas, formázás előtt alkalmazzunk egy „gyenge” alvadék-
mosást!

Somogyi Imre tejipari szakmérnök-tanár z

Felhasznált szakirodalom
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazeingyártás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960.
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Dr Ketting F. (1959): Laboratóriumi gyakorlatok III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959.
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Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet, Budapest, 1956.
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gyógyszergyártó cég jelentős árbevételre tett szert 
2017-ben. Az eredmény elérésében az állategészség-
ügyi üzletág bővülése, az állatgyógyászati divízió meg-

újítása jelentős szerepet játszott. A nettó árbevétel 22 százalékát 
tette ki ennek az üzletágnak az eredménye, míg más gyógyszer-
cégeknél ez a mutató maximum 10 százalék körül szokott lenni. 
A növekedéshez nagymértékben hozzájárult az az üzleti tranzak-
ció, melynek során a Sanofi átvette a Boehringer Ingelheim vény 
nélkül kapható készítményekkel foglalkozó (CHC) üzletágát, a 
Boehringer Ingelheim pedig a Sanofi állategészségügyi üzletágát 
(Merial) – mondta el a május végén tartott sajtótájékoztatóján 
Dr. Francesco Banchi, a Boehringer Ingelheim magyarországi 
igazgatója.

Ezzel az ügylettel a Boehringer Ingelheim cég állatgyógyászati 
üzletága a világ második legnagyobb állatgyógyászati termé-
keket gyártó és forgalmazó vállalatává vált. Kopasz Gábor, a 
Boehringer Ingelheim állatgyógyászati divíziójának vezetője 
elmondta, hogy globálisan ők számítanak a piac második leg-
nagyobb szereplőjének, de itthon  még nem eléggé ismertek. 
Az elmúlt egy évben Magyarországon is megkezdődött a cég 
meglévő és felvásárolt vállalatrészeinek egybefonódása, az 
új szervezeti struktúra kialakítása. A teljes integráció 2019 
januárjával fog megvalósulni. Az állatgyógyászat súlyát globális 
szinten a jelenlegi 22%-os vállalati összforgalomról 30% fölé 
tervezik növelni, amivel piacvezetővé kívánnak válni. A Sanofival lezaj-
lott üzletágcsere révén a korábbi 10-15 helyett már több mint 100-féle 
terméket kínálnak, amikkel lefedik a teljes állategészségügyi piacot. 
A magyarországi állategészségügyi üzletágban is két számjegyű növe-
kedésre számítanak az idén.

A cégre az a fenntarthatóságra való törekvés a jellemző, aminek része 
a preventív megközelítés. A cél az, hogy mielőbb detektálják a beteg-
ségeket, majd gyors, célzott terápiát nyújtsanak. Kevés antibiotikumot 
használnak gyógyításra, inkább prevencióban gondolkodnak, amit vak-
cinázással oldanak meg.

Az állatok fertőző betegségeinek kontrollálását a cég állategészségügyi 
üzletága kiemelten fontosnak tartja. Különösen az olyan, állatokat 
érintő betegségek leküzdését, illetve megelőzését, melyek jelentősen 
fenyegetik az emberek, az állatok egészségét úgy a fejlett, mint a fej-
lődő országokban. Ezért hozták létre a Boehringer Ingelheim Állatorvosi 
Közegészségügyi Központot, mely együttműködik az egészségügyi 

hatóságokkal, kormányokkal és a nem kormányzati szervekkel, ugyan-
akkor a gyógyszeripar legnagyobb oltóanyag-portfóliójával rendelkezik a 
kormányzatok által szabályozott módon kezelt betegségekkel szemben.

Az elmúlt 10 éves időszakot megvizsgálva megállapítható, hogy az 
állatok fertőző, járványszerű betegségei veszélyeztetik a világ élelmi-
szer-ellátásának biztonságát, néhány betegség – például a veszett-
ség – közvetlen befolyást gyakorolhat az emberiség egészségére is. 
A klímaváltozás és a globalizáció drámai módon megemelte az újon-
nan jelentkező és az ismételten felbukkanó állati betegségek számát, 
ezen betegségek világméretű terjedését és a járványokkal együtt járó 
kockázatokat. A becslések szerint a globális állatállomány akár 20 szá-
zaléka áldozatul eshet a betegségeknek. A száj- és körömfájás az első 
betegség volt az elmúlt évtizedekben, amely miatt több mint 5 millió 
szarvasmarhát és juhot öltek le az Egyesült Királyságban 2001-ben (10 
milliárd dolláros gazdasági kár).
                                                                                                                                                 

BEMI z

Új utakon jár a Boehringer Ingelheim 
az állategészségügyben

A Boehringer Ingelheim egyike a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalatának; 
székhelye a németországi Ingelheim am Rhein városban található. 

A vállalat világszerte 150 képviselettel rendelkezik, több mint 50 000 alkalmazottat 
foglalkoztat. Az 1885-ben alapított családi vállalkozás állategészségügyi divíziójában 

több mint 10 ezren dolgoznak. A cég tavaly közel 460 millió dollárt fordított 
kutatás-fejlesztésre, a világon több mint 20 kutatás-fejlesztési egységgel rendelkezik.

A

Dr. Francesco Banchi, a Boehringer Ingelheim magyarországi igazgatója

Fotó: Dr. Tóth Zsigmond 



www.tejgazdasagiszemle.hu 2722

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

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

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

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben 
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy termelésük
zavartalan és folyamatos legyen, mindezt a karban-
tartási költségek optimális szinten tartása mellett.

Kun László ipari értékesítési vezető
M: +36-20/444-1789 • e-mail: laszlo.kun@bizerba.com

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: 06-1-471-4000 • Fax.: 06-1-471-4001 • E-mail: hu.info@bizerba.com

www.bizerba.hu
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A nyers tej országos termelői átlagára 91,49 forint/kilogramm 
volt 2018 májusában, megegyezett az előző év azonos hónapjának 

átlagárával. A vaj ára 22 százalékkal, a tejfölé 10 százalékkal drágult. 

A nyerstej kiviteli ára továbbra is alacsony, májusban 85,77 forint volt 

kilogrammonként, ami 6 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. 

A dobozos tej kivitele az uniós csatlakozás óta először haladta meg 7 

százalékkal a behozatalt. Kiviteli mérlegünk a tej és a tejtermékek terén 

továbbra is negatív, a behozatal értéke 17 százalékkal magasabb a 

kiviteli árbevételnél.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületének fórumán kijelentette, hogy egyelőre 

növénytermesztésünk nem tudja előállítani a szükséges mennyiségű 

szemes fehérjetakarmányt, ezért importszóját kell használni. Másrészt 

a piac sem ismeri el a GMO-mentes takarmányokkal nevelt állatok 

értékét. Véleménye szerint a szójatermesztés fontos lehetőség a magyar 

termelőknek, de gazdaságossága kérdéses. Elmondta még, hogy a par-

lament várhatóan júliusban dönt arról, hogy 2019. január 1-től öt szá-

zalékra csökken az UHT és az ESL tej áfája, ami kiszoríthatja a szlovák 

és a többi, importból származó tejet az üzletekből, és végső megoldás 

lehet a tejpiaci válságra. 

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) küldöttközgyűlésén 
Nagy István tájékoztatást adott arról, hogy egy új állattenyésztési 

törvény kerül megalkotásra, melyet az őszi törvényhozási időszakra 

terveznek elfogadni. A jogszabály keretet fog adni a magyar tenyész-

tésszervezés értékeinek megvédéséhez, valamint megteremti a lehető-

ségét annak, hogy e szervezetek a határokon túlra is kiterjesszék tevé-

kenységüket. Beszélt a miniszter arról is, hogy nem halogatható tovább 

az agrár-felsőoktatás és -szakoktatás felülvizsgálata, annak igazodni 

kell a 21. század kihívásaihoz. 

Elősütött és panírozott (úgynevezett pané) termékek gyártásának 
fejlesztését kezdte el, illetve egy új, regionális kutatás-fejlesztési 

központot is kialakít Veszprémben a Pannontej Zrt. A mostani fejleszté-

sekkel az üzem jelenlegi gyártásikapacitása megduplázódik, a gyártott 

új sajtok főleg exportra – az európai, a kínai és az amerikai piacokra 

– kerülnek majd. A beruházással a veszprémi üzem a Savencia-csoport 

egyik legfontosabb innovációs és fejlesztési központja lesz.

Újabb három évre szóló szerződést írt alá a Terméktanács és a 
K&H. Ennek értelmében a bank kiemelt pártoló tagként – többek között 

– tanácskozási joggal vehet részt a szervezet eseményein, továbbá 

rendszeres kétoldalú egyeztetések megszervezésével támogatja annak 

eredményes működését és céljainak elérését. A K&H 2012 óta kiemelt 

pártoló tagja a Terméktanácsnak. A megállapodást Mélykuti Tibor, a 

Terméktanács elnöke és Tresó István, a K&H Agrárüzletág ügyvezető 

igazgatója írta alá.

Első alkalommal rendezte meg Tejes véradását az Országos Vérellátó 

Szolgálat Kaposvári Területi Vérellátója. A Fino támogatásával minden 

véradót köszönetképpen megajándékoztak egy tejtermékekből álló 

ajándékcsomaggal. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet 

a véradás fontosságára, különösen a nyári hónapokban, amikor a szo-

kottnál kevesebben adnak vért.

Tavaly májusban indult Hódmezővásárhelyen a Gyerekszáj prog-
ram, amelynek keretében a Csongrád Megyei Vöröskereszt változó 

mennyiségű családot lát el kenyérrel és tejjel. A kezdeményezésnek 

köszönhetően a rászoruló, gyermeket egyedül nevelő szülők vagy mun-

kanélküli családosok részesülnek az alapvető élelmiszerekben.

Átlagosan 7-10 százalékkal drágulhatnak a tejtermékek szep-
temberre – nyilatkozta az RTL Híradónak Mélykuti Tibor, a Tej 

Terméktanács elnöke. Várhatóan a tejföl és a vaj 15, a tej pedig 

legalább 5 százalékkal kerül majd többe. A várható áremelés azzal 

magyarázható, hogy a klímaváltozás miatt egyre kevesebb a tej, és 

alacsonyabb a zsírtartalma. 

A cseh agrárminisztérium jogi lépéseket tervez a Kaufland áru-
házzal szemben, mivel az literenként egy koronáért (12,40 Ft) áru-
sítja a tejet, ami egyértelműen megvalósítja a tisztességtelen verseny 

tényállását. A Kaufland nyilvánvaló szándéka, hogy a cseh termelőket a 

termelés feladására kényszerítse, és kiszorítsa a saját piacukról. 

A Holstein Genetika Kft. a legutóbb Székesfehérváron tartott szak-
mai napot. Ezúttal a szarvasmarhákat érő stresszhatásokat, kiemelten a 

hőstressz hatásait elemezte a téma egyik nemzetközileg elismert szak-

értője, majd a digitális technológiák tejtermelésben való alkalmazása 

került napirendre, azután pedig a kukoricaszilázs hatékony készítéséről 

hallhattak előadást a szakmai napon résztvevő állattenyésztők, gazda-

sági vezetők.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tejágazati egyeztetést 
tartott a tejtermelők, -feldolgozók, -kereskedők és a kiskereskedelmi 

áruházláncok képviselőinek részvételével. A megbeszélésen elhangzott, 

hogy az áremelkedés és a forint gyengülése miatt egyre nő a nyomás a 

hazai feldolgozókon, hogy emeljék az átvételi árat. Ez, illetve a villamos 

energia, a gáz és az üzemanyagok drágulása pedig indokolttá teszi, 

hogy a feldolgozóipar is növelje a kereskedők felé az átadói árat. 

Közeleg a VI. Sajtmustra. A Magyar Kézműves Sajtkészítők Egyesülete 

szervezésében szeptember 29-én szombaton kerül sor a VI. Sajtmustra 

megtartására. Ezúttal új helyszínen Etyeken, az Etyeki Piknik jól bejára-

tott rendezvényének helyén lesz megtartva. A rendezők az új helyszíntől 

azt várják, hogy a mostani rendezvényre látogatók száma nagyságren-

dekkel felülmúlja majd a korábbiakét. 

HÍREK ∙ HÍREK ∙ HÍREK
(Ez a rovatunk jogelődünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül)
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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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ÚJ KORSZAK KEZDETÉN AZ AGROPROJEKT KFT.
2018. év új korszakot nyitott az Agroprojekt Kft-nél. Cégünket 
másfél évtizede alapították holland-osztrák-magyar agrárszak-
emberek és szinte kizárólag a méltán híres holland csúcsgene-

tika magyarországi képviselőjeként tevékenykedett.
Kiemelkedő sikereket értünk el a világ talán legnagyobb genetikai 

kutató-tenyésztő vállalat-konglomerátumának, a CRV Holding-nak a 
tenyészbikáival.

Az Agroprojekt jelentős részt vállalt a magyar Holstein Fríz állomány 
minőségének javításában. Száznál több üzemben vásároltak eddig is és 
ragaszkodnak ma is a CRV szaporítóanyagaihoz. Humán- és IT techno-
lógia alapú térítésmentes párosítási szaktanácsadásunk iránt nagy igény 
van. Cégünk kiemelten megbecsüli a hozzánk forduló szakembereket, 
állatorvosi-agrármérnöki tanácsadó hálózatával értékes szakmai segít-
séget nyújt az üzemek tulajdonosainak, menedzsmentjének.

Mára mikrovállalkozásból, az ország egyik legmegbízhatóbb, száz-
milliós árbevételű középvállalatává fejlődtünk, ahol a hagyományos 
genetikai ágazat mellett, dinamikusan növekvő megrendelőbázisa 
okán a takarmányadalék üzletág is nagy jövő előtt áll. Az álalunk for-
galmazott, jogvédett originális készítmény, az „Uppetite-007” íz- és 
illatfokozó takarmányadalék egyedülálló eredményeket produkál az 
étvágytalan szarvasmarhák hozamának javításában.

Nagy figyelmet fordítunk az üzemek eszközellátásának segítésé-
re. Spermatároló, spermamelegítő, ultrahangos vemhességvizsgáló 

eszközeink keresettek a piacon. Támogatjuk az inszeminátorok és 
egyéb állattenyésztő szakemberek oktatását. Ezen tevékenységünkkel 
sikerült már külpiacra is lépni. 

Azon vevőink, partnereink, akik szövetségre léptek velünk, meg-
tapasztalhatták, hogy minden elvárható módon segítjük, támogatjuk 
törekvéseiket. 

Hívjon minket, vagy írjon nekünk, hogy egy személyes találkozó 
időpontját egyeztethessük. Egy időpontot, amely új korszakot hozhat 
Önöknél is.

AGROPROJEKT KFT.
06-20-478-0880  •  crv@agroprojekt.hu
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