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→ „Amikor 2010-ben 
első termékeinket 
piacra dobtuk, nehezen 
boldogultunk. Legalább 
öt esztendőnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az 
emberek felfedezzék 
sajtjainkat és megked-
veljék” – magyarázza 
Szakács Nimród.

CÍMLAPFOTÓ: A nyers sajtok 
első állomása, ahol a sajt-
mester veszi kezelésbe a 
végterméket

A hazai vásárlóközönség újra 
felfedezte az érlelt sajtokat, 
amit jól mutat a torockószent-
györgyi sajtgyár sikertörténe-
te. Az uniós pályázati segít-
séggel és svájci technológiával 
tíz évvel ezelőtt beindult 
sajtüzem vezetője összefogás-
ra ösztönzi az erdélyi tejter-
melőket. Megítélése szerint 
csak így van esélyük a talpon 
maradásra.

→ MAKKAY JÓZSEF

I dén kereken tíz éve gyártanak 
érlelt sajtokat a torockószent-
györgyi üzemben. Az 1997-ben 

tejfeldolgozásra szakosodott gyár-
ban 13 évig frissen piacra kerülő 
sajtokat és túrókat állítottak elő, 
mígnem 2010-re sikerült befe-
jezni a 3,5 millió euróba kerülő 
új gyárat, amihez 2,2 millió euró 
összegű uniós pályázatot nyertek 
el. A gyár új technológiát kapott: 
a számítógép-vezérlésű gépsort 
Svájcból vásárolták, és onnan ér-
kezett a sajtmester is, aki három-
hónapos tanfolyam keretében 
tanította meg a munkásoknak a 
gépek kezelését, illetve minden 
sajtkészítési tudnivalót.

Bő három héttel ezelőtt az üzem 
tulajdonosával, Szakács Nimród-
dal jártuk be a gyári tejfeldolgozás 
állomásait munkaruhába öltözve 
és fejfedővel ellátva. A hozzánk 
is begyűrűző koronavírussal 
kapcsolatban akkor azt mondta 
az igazgató, hogy az élelmiszer-
biztonsági szabályok betartása a 
torockószentgyörgyi vállalatban 
mindig egyformán szigorú. A napi 
30 ezer literes tejfeldolgozó kapa-
citás télidőben kevesebb, és a nyá-
ri időszakban éri el a csúcsot.

Van vevő a drágább sajtra is
Az érlelt sajtok nem számítanak 
újdonságnak Romániában, hiszen 
1989 előtt az ország több tejfeldol-
gozó vállalata gyártott ilyent. Er-
délyben a Kolozs megyei Noszoly 
érlelt sajtja volt az egyik legismer-
tebb márka, de a rendszerváltás 
után rendre eltűntek az üzletek 
polcairól. A vásárlóközönség a 
frissen készülő, olcsóbb sajtokat 

kereste, és bő 20–25 esztendőnek 
kellett eltelnie ahhoz, amíg újra 
kialakult a stabil fogyasztói réteg.

„Szerepet játszottak ebben a ro-
mániai vásárlók nyugat-európai 
tapasztalatai, illetve a külföldről 
behozott érlelt sajtok forgalma. 

Amikor 2010-ben első termékein-
ket piacra dobtuk, nehezen boldo-
gultunk. Legalább öt esztendőnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy az 
emberek felfedezzék sajtjainkat 
és megkedveljék, de szerencsésen 
átvészeltük a nehéz időszakot” – 
magyarázza Szakács Nimród.

Felmérések szerint napjaink-
ban a romániai tejtermékfogyasz-
tók mintegy 13 százaléka vásárol 
érlelt sajtokat, ez pedig jelentős 
fogyasztói rétegnek számít. Ami 
sajtfogyasztók esetében plusz 25 
százalékos többletkiadást jelent, 
ennyivel drágább ugyanis egy át-

lagos minőségű érlelt sajt. A gyártó 
szerint azonban ennyivel többe is 
kerül az előállítása, hiszen a 3–6 
hónapig érlelt tejtermék a piacra 
kerülésig sokkal több munkafázi-
son esik át, mint a frissen forgal-
mazott tehénsajt.

Vendéglátóm szerint a svájci 
receptek alapján indult érleltsajt-
készítés ízvilága menet közben 
alakult ki. A Nyugat-Európából 
érkező sajtok két okból sem hódí-
tottak a romániai piacon. Egyrészt 
túl drágák, másrészt más az ízük. 

A hazai fogyasztók nem kedvelik 
az erősen érlelt sajtokat, így ná-
lunk legfentebb 5–6 hónap lehet 
az érlelési időszak. A romániai 
vásárlóközönség egyre inkább a 
hazai gyártmányú élelmiszereket 
keresi, ez pedig az itteni tejfeldol-
gozókat hozza előnyös helyzetbe.

Közösen értékesített tej
A sajtüzem alapja a jó minőségű 
nyersanyag, a tej. A torockószent-
györgyi vállalat tehéntejet dolgoz 
fel, a szükséges napi mennyiséget 
120 km-es körzetből vásárolja fel 
és szállítja saját haszonjárművei-

vel a gyárba. „Tehénfarmokkal és 
tejszövetkezetbe tömörült gazda-
közösségekkel állunk szerződéses 
viszonyban. Mivel egyre csökken 
az Erdélyben megtermelt tejmeny-
nyiség, nő a konkurencia a tejfel-
vásárlók között, ez pedig jót tesz 
a tejtermelőknek” – magyarázza 
a szakember. A legtöbb faluban a 
kisgazdák abbahagyták a tehén-
tartást, mert egyénileg nem tudták 
értékesíteni a tejet, és csak kevés 
helyen sikerült szövetkezetbe tö-
mörülniük. A torockói gyár sem vá-
sárol fel egyéni kisgazdáktól tejet. 
A gazdák a tej átmeneti tárolására 
alkalmas hűtőtartályt szervezett 
keretek között tudnák megvásá-
rolni és fenntartani, ehhez pedig 
valamilyen társulási, szövetkezeti 
forma kell. Szakács úgy látja, ez 
éri meg legjobban a gazdáknak 
is, hiszen közösen nagyobb meny-
nyiséget értékesítenek, így a szö-
vetkezet jobb árat tud kialkudni a 
felvásárlótól. Mivel külföldről nem 
akarnak tejet behozni, a környék-
ről gyűjtik be két teherautóval min-
den reggel. A vállalkozó szerint 
mintegy 15 százalékkal fi zetnek 
többet egy-egy liter tejért, hogy he-
lyi nyersanyaghoz jussanak.

A torockószentgyörgyi sajtgyár saját járműveivel gyűjti be a környék tejét

Számítógép-vezérlésű automatizált svájci technológia Érlelőkamrában pihenő sajtok, értékesítésre készen

Szakács Nimród cégtulajdonos, az érlelt sajtok szakembere

A SZÖVETKEZŐ TEHÉNTARTÓ GAZDÁKNAK KEDVEZ A CSÖKKENŐ HAZAI TEJTERMELÉS

Torockói érlelt sajtok erdélyi tejből
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