
gazdaszemmel 2020. március 19. 5

„Egyre nehezebb a tejtermelő 
gazdák helyzete. Egyrészt kiszá-
míthatatlan a román agrártámoga-
tási rendszer – nem teszi lehetővé, 
hogy hosszabb távra tervezzenek 
a gazdák –, másrészt a szövetke-
zetek hiánya kiszolgáltatott hely-
zetbe hozza őket” – magyarázza 
a gyár vezetője. Merő illúziónak 
tartja több hazai agrárszakember 
bátorítását, hogy a néhány állatot 
tartó kisgazda maga dolgozza fel 
a tejét, és azt sajtként, túróként 
értékesítse. Szakács szerint ez 
Svájcban vagy Franciaországban 
valóban így működik, de amikor 
az ottani példákat említjük, két lé-
nyeges dolgot felejtünk el: egyrészt 
az ottani gazdák kisebb-nagyobb 
szövetkezetekbe tömörülnek, és 
így jutnak be termékeikkel az üz-
letek polcaira, másrészt az agrár-
támogatási rendszerük másként 
épült fel, mint a romániai. Egy nyu-
gat-európai példát nem lehet úgy 
átültetni Erdélybe, hogy közben a 
hazai feltételek és lehetőségek ez-
zel köszönőviszonyban sincsenek 
– véli a vállalkozó.

Minőség és mennyiség kell
A 35 embert foglalkoztató gyárban 
a szokásos délutáni tisztítás, taka-
rítás fogad. A számítógépes tisztí-
tóprogram minden műszak végén 
kitakarítja a csőrendszert, az inox-
edényeket és az egyéb berendezé-
seket, hogy a reggel érkező friss 
szállítmányok patikatisztaságú gé-
pekbe jussanak. A gyári labor kü-
lön kis részlege az üzemnek, ahol 
minden tejszállítmányból mintát 
vesznek és elvégzik a szükséges el-
lenőrzéseket. Addig nem kerülhet 
tej a szállító csövekbe, amíg a labo-
ráns zöld utat nem mutat. Leggyor-
sabban a tej antibiotikum-tartalma 
mutatható ki, de több más gyors-
tesztet is elvégeznek. Megtörtént 
már, hogy több ezer liter tej veszett 
kárba, mert a termelő nem vigyá-
zott az egészségügyi előírásokra. 
A helyi laboreredményeket rend-
szeresen összevetik a végtermék 
bevizsgálásának adataival, amit 
egy állami intézmény laboratóriu-
mában végeztetnek el, hogy soha 
ne érje váratlan meglepetés a gyár 
szakembereit.

A részlegeket élelmiszeripari 
mérnökök vezetik, akik egyben az 
új termékek megálmodói is. Min-
den sajtnak közös az alapja, de az 
íze változó. Többféle fűszert kever-
nek a sajtok alapanyagába, egy-egy 
új termék tesztelési időszaka pedig 
egy-két év, amíg a sorozatgyártás 
beindul. Az ízlelésre a különböző 
városnapok és nyári vásárok a leg-
alkalmasabbak, ahova Szakács sze-
rint rendszeresen eljönnek kisebb 
méretű sajtos műhelyek és kisgaz-
dák is. Így ebben az ízkavalkádban 
jól lehet mérni, mit kedvelnek az 
emberek, és mit nem.

„Aki piacon akar maradni, an-
nak minőséget és mennyiséget 
kell termelnie. Kár azon siránkoz-
ni, hogy a közös uniós piacon sok 
az importtermék. Én inkább azt 
látom, hogy a hazai vásárló szí-
vesebben vesz hazai élelmiszert, 
mert abban jobban bízik. Ezt az 
igényt kell a gazdáknak és az élel-
miszeripari termelőknek kielégí-
teni” – fogalmaz Szakács Nimród, 
a torockói sajtok gyártója, akinek 
termékei ma már eljutnak az or-
szág minden részébe.

A biotermékek sokkal érté-
kesebbek, több vitamint és 
ásványi anyagot tartalmaznak 
az üzletláncok élelmiszerei-
hez képest. Ilyen előnyökkel 
bírnak Kovács Attila hegy-
közújlaki gazdálkodó Parti-
um-szerte keresett élelmiszer-
termékei is.
→ SÜTŐ ÉVA

R égóta köztudott, hogy szá-
mos betegség nem orvo-
solható étkezési szokása-

ink megváltoztatása nélkül. A 
nagyüzemi mezőgazdaságban a 
kiszámíthatóbb termés eléréséhez 
azonban olyan eljárásokat is be-
vetnek, amelyek nem tesznek jót a 
környezetnek, és károsak lehetnek 
az emberi szervezetre. Ezzel szem-
ben a biogazdálkodás olyan élel-
miszer-előállító rendszer, amely 
tiltja, illetve korlátozza bizonyos 
növényvédő szerek, műtrágyák, 
talajjavító szerek, mesterséges ál-
latgyógyászati készítmények és ho-
zamfokozók használatát. 

Bár a Kárpát-medencében még 
gyerekcipőben jár a biotermékek 
előállítása, már vannak gazdasá-
gok, amelyek a természetes élel-
miszerek kisüzemi gyártásából is 
megélnek, azaz kialakították saját 
vevőkörüket. Ilyen kisvállalkozás a 
Bihar megyei Hegyközújlakon Ko-
vács Attila farmja.

Kecske és mangalica,
mint haszonállat
Kovács Attila a kecsketejre és a 
disznózsírra esküszik. Meggyő-
ződése, hogy a sertéstartásban a 
mangalicáé a jövő. A farmon fe-
leségével gazdálkodik, kecskéket 
és mangalicákat tartanak. Immár 
ötödik esztendeje foglalkoznak a 
házilag történő tej- és húsfeldol-
gozással. Egyre bővülő tejüzemet 
működtetnek, ahol lágy és szikkadt 
sajtot, valamint kefi rt készítenek. 
Termékeiket házhoz is szállítják. 
A kialakult vevőkör folyamatosan 
változik és bővül. Ebben az is köz-
rejátszik, hogy 16 kilométerre fek-
szik Nagyvárad, így termékeiknek 
állandó a piaca. 

A Kovács-farmon a gazda sze-
me is hizlalja a reneszánszát élő 

sertésfajtát. A mesterséges táp-
szerek nélkül nevelt mangalica 
húsának nagy a keletje. Nem győz-
nek annyi kolbászt tölteni, mint 
amennyire szükség van – magya-
rázza vendéglátóm. 

„A természetes alapanyagú 
élelmiszerek azért tartalmaznak 
lényegesen több vitamint és ásvá-
nyi anyagot, mert a föld minőségét 
nem műtrágyával, hanem kom-
poszttal és állattartásból szárma-
zó szerves trágyákkal javítják” – 
mondja a farm gazdája. A házilag 
készített termékek – hétköznapi 
kifejezéssel élve – nincsenek felfúj-
va. Ami szaknyelven annyit jelent, 
hogy friss súlyuk kisebb, mint a 
tömegtermelésben előállított élel-
miszereké, de eltarthatóságuk 
lényegesen jobb, azaz tovább ma-
radnak frissek. Az így termesztett 
zöldségek és gyümölcsök sokkal 
gazdagabb tápértékűek.

Sajtínyencségek
borversenyek mellé
A rendszerint 40–45 százalékos 
zsírtartalmú kecskesajt megle-
hetősen tömény – magyarázza 
az ökofarm gazdája. Íze mar-
káns, ezért csak kevés kell belőle. 

A kecskesajtot főleg kisüzemek-
ben, manufaktúrákban készítik. 
Legnagyobb hagyománya Fran-
ciaországban van, de fogyasztják 
a görögök, a spanyolok, az osztrá-
kok, a németek, a hollandok és az 
angolok is. Nálunk mostanában 
van feljövőben. 

Állagát tekintve lehet lágy (friss 
kecskesajt) vagy kemény (érlelt). A 
friss kevés zsírt, de kevesebb kal-
ciumot is tartalmaz, mint a száraz 
változat. Elkészítési módja hason-
ló a tehéntejből készült sajtokéhoz. 
A langyos kecsketejbe teszik az ol-
tót, és a tejnek kis idő múlva máj-
szerű állaga lesz. Ekkor apró dara-
bokra vágják, forróra melegítik, és 
egy ideig állni hagyják. Leszűrik, 
ízesítik, sózzák, sajtkultúrával be-
oltják, majd formába préselik és 
érlelik. A lágysajtokat ízesíteni is 
lehet. Kovácsék vásárlói gomba-, 
sőt levendulaízűt is rendelnek. A 
kecskesajt az egyik legfi nomabb és 
legkeresettebb termékek egyike. A 
Kovács-farmon tekintélyes kecske-
állomány biztosítja az alapanyagot 
a kisüzemi feldolgozáshoz, de a 
gidahúsra is van kereslet. A sajtü-
zem és a tárolótér folyamatosan 
bővül, jelenleg 85 négyzetméteren 
készül a Bihar megye-szerte kere-
sett sajtkülönlegesség.

Az Érmelléki Gazdák Egyesüle-
te által szervezett vásárok mellett 
kialakult a farm saját klientúrá-
ja, de a borversenyek szervezői 
is megkeresik Kovácsékat száraz 
sajtokért. A gazda a nagyváradi 
kirakodóvásárok mellett a nagybá-
nyai, szatmárnémeti és hamarosan 
a kolozsvári nagyvásárra is be akar 
„törni” termékeivel.A Kovács család termékei a nagyváradi kirakodóvásáron

Kovács Attila a tejüzemi sajttárolóban 

A HEGYKÖZÚJLAKI BIOTERMELŐKNEK MÁR KIALAKULT A VÁSÁRLÓI KÖRÜK

Kecsketej és mangalicahús ökofarmról
FOTÓK: ÉRMELLÉKI GAZDÁK EGYESÜLETE

→ A kiváló kecsketej

A kecske egyik legrégebbi háziállatunk, amelyet 
őseink körülbelül tízezer éve háziasítottak, nagyjá-
ból egyidőben a kutyával és a birkával. Már időszá-
mítás előtt is ittak kecsketejet. A kecsketejet valaha 
Európában is nagyon kedvelték. A korai középkor-
ban számos kolostorban készítettek kecskesajtot. 
A tejből készült élelmiszerek könnyen emészthetők 
és kevés allergén anyagot tartalmaznak. Migrén és 
stressz esetében is jótékony hatású. A kecsketej jó 
alternatívája a tehéntejnek a csecsemőtáplálásban, 
és egyben kiváló rák elleni védelem is. Gyógyító ha-
tását már a 17. században ismerték. Az antibiotiku-
mok felfedezése előtt a tüdőszanatóriumok mellett 
kecsketenyészeteket tartottak fent, hiszen a tej a 
tébécé gyógyításában játszott nagy szerepet. 
A kecske testsúlyának tízszeresét termeli meg tej-
ben. Teje több vitamint tartalmaz, és könnyebben 
emészthető, mint a tehéntej. Forralás nélkül is iha-
tó, tejallergiát nem okoz. A kalcium, magnézium és 
foszfor aránya és felszívódási képessége az ember 
számára a legmegfelelőbb. Vastartalma háromszo-
rosa a tehéntejnek.

→ A Kovács-farmon a 
gazda szeme is hizlalja 
a jószágot,A mestersé-
ges tápszerek nélkül 
nevelt mangalica húsá-
nak nagy a keletje. Nem 
győznek annyi kolbászt 
tölteni, mint amennyire 
szükség van.




