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A karácsonyi bivalyok ajándékai
Látogatóban a kénosi Mózes sajtmanufaktúrában

• Akik szeretik tudni, hogy mi kerül családjuk 
asztalára, jól ismerik Mózes Enikőt. A kénosi 
Fürge kezek csapat őstermelő tagjának aszta-
lához előbb házi lekvárjaiért, szörpjeiért tértek 
vissza a gyermekek szüleikkel. Ma már nehéz 
lenne eldönteni, hogy bivaly- és kecskesajtjai 
kívánatosabbak-e avagy a befőttek. Enikő hisz 
abban is, hogy akik ilyen családokban nőnek fel 
és látják, fogyasztják a saját nevelésű jószágok 
hasznának sok munkával, még több szeretettel, 
kézműves módszerekkel előállított termékeit, 
könnyen eldöntik, mivel táplálják szeretteiket.

M O L N Á R  M E L I N D A

A takaros kénosi portát kö-
rüllengi a többgenerációs 
törődés. A helynek szelleme 

van, amely a falubéli ténykedések 
szeretetét, megtartó erejét és több 
generáció együttműködését mutat-
ja. Mózes Levente nagynénjéé volt 
a ház, akit Enikő is ismert, és aki 
ragaszkodott, hogy valahai élette-
re maradjon a családban. Miután 
Levente és Enikő összeházasodott, 
még csak hétvégi házként képzel-
ték el a portát. Székely udvarhelyen 
éltek, tizennyolc évig mindketten 
benzinkútnál dolgoztak. Maradhat-
tak volna ott, de eljött az idő, amikor 

érezték: ennyi elég volt. Igaz, mind-
végig volt tizennyolc tehenük Ké-
nosban, Levente „kisbirodalma”. A 
szülői példa és szorgalom nagy erő-
forrásuk ma is. Enikő édesapja pék 
volt, sokáig sütötte a házi kenyeret. 
Ma is kemencés mindennapit kínál 
például a sajt mellé a ház asszonya, 
de fájlalja, hogy azt már nem édes-
apja dagasztja.

Generációváltás

Előbb úgy érezték, az elöregedett 
szülőknek segítenének. A földek 
megvoltak, a juhok, kecskék is. Az-
tán nyolc éve, karácsonykor érkeztek 
a bivalyok. A több mint száz kecske 
a lókodi esztenán honol, legelőkre 
járnak; a kecsketejet is feldolgozza 

Enikő. A juhállomány a bárányne-
velést szolgálja, a tehéntejet pedig 
feldolgozatlanul értékesítik. 

A bivaly ragaszkodó, de nem bará-
ti, bárki nem fejheti meg. Ahhoz tar-
toznak, aki velük foglalkozik. „Aki 
ebben a környezetben van, közel érzi 
magát az állatokhoz” – vallja Enikő. 
Húsz kutya vigyázza az állományt, 
ha a maci arra jár is, inkább elkullog.

A sajtkészítésbe „belenőttünk” 
– summázta Enikő. Sok tanfolya-
mon vettek részt, tanulmányutakra 

jártak Franciaországba, Ausztriá-
ba. „Annyi mindent kell tanuljunk 
abból, amit a régiek mind tudtak” 
– jegyezte meg. A kapun belül 
munkahelyet teremtettek. Minden 
azt szolgálja, hogy jókedvvel tud-
janak dolgozni sajtműhelyükben. 
Sokat láttak, a tejfeldolgozó helyet 
viszont önerőből hozták létre. Sok 
mindenre kellett gondolniuk, hogy 
ne legyen költséges, ugyanakkor a 
kívánalmaknak, előírásoknak felel-
jen meg. 

A kívülről hívogató, belül tágas 
és minden igényt kielégítő sajtma-
nufaktúrában minden készítési moz-

zanatnak helye és gépe van. A pin-
ceszinten alakították ki az érlelőt, 
amelyben megfelelő a hőmérséklet, 
páratartalom – télen-nyáron.

Sajtmustra

A bivalytej zsírtartalma jóval ma-
gasabb a tehéntejénél, a tejfehérje 
nagyobb biológiai értékű. Legelő-
ink gyógynövényei is gazdagítják 
aroma- és ízvilágát. A bársonyos 
bivalytej az udvari sajtműhelyben 
telemeává vagy különböző ízesítésű 
lágysajttá, esetleg meggy-, illetve 
áfonyalében érlelt sajtkülönleges-A leszűrt savó az ordafőzés 

alapja




