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ségekké nemesül. Készül faszenes, 
aszalt szilvás, parenyica, trappista 
és mozzarella is – sorolta Enikő. 

Számos ízletes, fajtánként karak-
teres fi nomságot kóstoltunk meg, 
de elmondhatjuk: az volt a legfi no-
mabb, amit úgymond együtt készí-
tettünk. Ennek annyi az igazságtar-
talma, hogy végig jelen voltunk. A 
téli munkafolyamatok nem térnek 
el a nyáriaktól, abban viszont még-
is különbözik a tevékenység, hogy 
nyáron a kétféle tej nem várhat, fel 
kell dolgozni, és sok időt igényel. 

A sajtkádat akár „okosnak” is 
mondhatnánk. Mobiltelefonról sza-
bályozható, pasztörizálni is tud, de 
még a sajthárfa szerepét is átvállal-
hatja. Amint a nyers tejbe beleke-
rül az oltó, az enzim, szinte nem is 
igényelne közreműködést formázás 
előtt a sajtkészítés. 

Míg az oltó „dolgozott”, mi meg-
látogattuk a sajtkamrát, az érlelőt. 
A sajtgurigákban látható míves szá-
mokon is követhető az idő múlása, 
de az illaton, a színeken és az álla-
gon még inkább. A sajtokat minden-
nap forgatni kell, minden második 
nap pedig sós vízzel kezelni – tudtuk 
meg. Tényleg el lehet gyönyörködni 
a sajtpolcokon nyugvó termékek-
ben! Enikő annak is örül, ha elfogy 
a sajt, de mint a sajtkészítők általá-
ban, tartaná is, hogy minél hossza-
sabban érlelhesse azokat. 

Visszatérve a sajtkádhoz, kez-
dődhetett az érdemi tevékenység. A 
sajthárfával összetörte a tejalapot. 
Az aznapi terméksor kedvünkért fű-
szeres ízesítést kapott. Lehet chilis, 
zöld borsos, köménymagos, szárított 
áfonyás, medvehagymás, kakukk-
füves – sorolta Enikő. A provence-i 
saját keverés, maga termeszti, meg-
szárítja, majd őrli az összetevőket. 
Szeret alkotni, különleges dolgokat 
készíteni. 

Egyik kedvencünk a faszénporos 
volt – megfelelő mikroklímán ez 
képezi a nemespenészt. Tetszetős a 
külleme, lágy és nem tolakodó, har-
monikus az íze.

Ha már sajtot kóstoltunk, sor ke-
rülhetett a vajra is. Előttünk köpülte 
a kívánatosan vastag tejszínből. A 
vakítóan krémes fi nomság házi ke-
nyeret érdemel!

Találkozik a termelő 
és a fogyasztó

Hétfőtől péntekig készülnek a saj-
tok, hétvégente vásárokban értéke-
síti a termékeket. Különlegességek 
is helyet kapnak a szép standon. 
Az igazi vevőcsalogató a natúr sajt, 
de mindenféle fi nomság megtalálja 
kedvelőjét.

Havonta három vásárba jár, min-
deniknek megvan a jellegzetessége. 
Csíkszeredában a lágysajtokat, a te-
lemeát kedvelik, Kézdivásárhelyen 
a különlegességeket. Nyáron natúr 
joghurtokat és saját feldolgozású 
gyümölcsökkel dúsítottakat is ké-
szít. Enikő szerint a legjobb vásár 
az udvarhelyi, itt a ribizliborostól a 
szárított paradicsomoson, a bazsali-
komoson át a hosszú érlelésűig min-
dent keresnek állandó vevői. Már a 
gyermekek is tudják, mi a különbség 
a sajtízű bolti és a kézműves tejter-
mékek között. Van olyan szülő, aki 
úgy képzeli, gyermeke a markáns ér-
lelt sajtot nem fogja szeretni. A kicsik 
pedig rámutatnak, megkóstolják, és 
azt kérik. Ha pedig gyerekcsoportok 
is részt vesznek a sajtműhelyi tevé-
kenységekben, megtapasztalják: há-
zilag sok mindent elő lehet állítani. 
Noha sok munkával jár, tudják, mit 
fogyasztanak, illetve hogy mi a kü-
lönbség a bolti és a házi között.

Örömök, tervek

Enikő szerencsésnek érzi magát, 
hogy Székelyudvarhelyen lakó anyó-
sáék nyáron kimennek Kénosba. Az 
apró állatokat ők tartják, és a kerti 
munkából is kiveszik a részüket – ez 
a szórakozásuk. Férjével, Leventével 
nem szeretnék növelni az állatállo-
mányt. Igaz, a feldolgozásnál nincs 
segítsége, ám annyit készít, ameny-

nyit meggyőz. A sok a minőség ro-
vására menne – tudja Enikő. Másik 
nagy kedvtelése a lekvárfőzés, amit 
csapattal kezdett. „Hogy tudjam 
abbahagyni?” – kérdezi mosolyog-
va, miközben benézünk az üvegbe 
zárt nyári ízek kamrai szentélyébe. 
Nagyon sok munka, de örömét leli 
benne. Órákig tud gyönyörködni 

a kész termékekben – emelt le egy 
rózsasziromlekvárt, és nap felé for-
dította. Családilag művelik meg a 
földeket, ezek termését dolgozzák 
fel. Olyan vásárok is vannak, ahol 
az utolsó darabig elfogy minden a 
kínálatból.

A Mózes család legnagyobb 
öröme, hogy huszonnégy éves, ag-

rármérnök fi uk, Tamás, hasonló 
tevékenységbe kezdett. Pályázott, 
beszerezte a modernebb gépsort. 
Egykorúakkal dolgozik. „Nem akar-
nak elmenni, itthon szeretnének 
megélni.” Így látja a Mózes család 
és az őket váltó nemzedék jövőjét 
Enikő.

A kis formákban nyeri el alakját 
a sajt

A provence-i fűszerkeverék 
összetevői saját kertben teremnek

A faszénporos aromáját a bársonyos 
nemespenész gazdagítja

Az érlelt sajtok napi törődést 
igényelnek




