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• Természetes gyü-
mölcslevet inni ma már 
nem extra kívánság, 
hanem a mindennapi 
életmód velejárója. Ezt 
egyre többen ismerik 
fel, ami jelentősen 
megnövelte az alma- 
és az egyéb gyümöl-
csökből készülő ter-
mészetes üdítőitalok 
piacát. Nyáguly Sándor 
Kézdiszéken úttörő-
ként alapozta meg a 
kisüzemi gyümölcslé-
készítést.
 

MAKKAY JÓZSEF

R égóta téma Erdély különböző 
vidékein a ház körüli gyümöl-
csösök termésének értékesíté-

se. A hagyományos almafajták gyü-
mölcsként történő eladására ma már 
alig van igény. Piacainkról kivesztek 
az évtizedekkel ezelőtt még közked-
velt almafajták, az arany parmen, a 
batul, a sóvári, a Török Bálint vagy a 
kisasszonyalma, hogy a legismerteb-
beket soroljam. Amit a család leszed 
a fáról, az kerül pincébe, a hullóal-
mából pedig jó esetben gyümölcs-
pálinka készül. Egyre gyakoribb 
látvány, hogy késő ősszel is vastag 
rétegben rothadó alma áll a fák alatt.

A járható utat többen is a gyü-
mölcslékészítésben látják. Az almalé 
nemcsak otthoni fogyasztásra kivá-
ló, hanem értékesíteni is lehet. Tizen-
egy évvel ezelőtt ebben látott fantá-
ziát Nyáguly Sándor kézdivásárhelyi 
vállalkozó, aki szülőfalujába, Torjára 
hazaköltözve Kézdiszéken megte-

remtette a kisipari almalékészítés és 
forgalmazás alapjait. 

Bérmunka és gyümölcslé-
forgalmazás

„Induláskor egy régi teherkocsira sze-
reltem az első gyümölcsprésünket, 
amivel sorra jártuk a falu gyümölcs-
termesztő gazdáit, és mindenhol 
bérben kipréseltük az összegyűjtött 
almáját, majd eljutottunk a környező 
településekre is” – meséli az indulás 
körülményeit Nyáguly Sándor, aki 
azóta harmadik présberendezését 
üzemeltette be. Ahogy cége fejlődött, 
mindig hatékonyabb présgépet vásá-
rolt. A legújabb a gyümölcspréselés 
világszínvonalát jelenti. A gyümöl-
csöt a darálóba szállító futószalagtól 
a pasztőrözésen át a palackozásig 
mindent az automata rendszer végez 
el. A berendezés egy kamionnagysá-
gú utánfutón üzemel. Ma már nem 

járnak faluról falura, mert a hatal-
mas gép szállítása és beüzemelése 
túl időigényes, így a gazdák hozzák 
el Torjára préselni való gyümölcsü-
ket. Minden ősszel sokan jönnek, 
hiszen a kipréselt és pasztörizálással 
tartósított gyümölcslevet palackokba 
zárva hosszú hónapok múlva is vál-
tozatlan minőségben lehet fogyasz-
tani. Sokan a behozott alma egy ré-
széből rendelnek gyümölcslevet, a 
többit eladják a feldolgozónak.

A torjai cég évente 50–70 tonna 
gyümölcslevet forgalmaz, zömmel 
környékbeli üzletekben, illetve kis-
termelői vásárokon. A cégvezető 
szerint a koronavírus-járvány előtti 
időszakban, a kéthetente megtar-
tott kézdivásárhelyi hagyományőr-
ző vásáron egy-egy alkalommal 
ezer liter alma- és céklalevet adott 
el. A vásárlók nagyon keresik az al-
ma-cékla-murok keveréket vagy az 
alma-cékla párosítást. „Mindig el-
beszélgetek a vásárlóimmal. Egyre 
többen mondják: nem fogyasztanak 
Cola-féléket vagy egyéb szénsavas 
üdítőt, inkább a természetes gyü-
mölcsleveket keresik” – fogalmaz 
Nyáguly Sándor.
 
A nagyáruház aprópénzt ad

Amikor 11 évvel ezelőtt a torjai vál-
lalkozó a környéken elsőként indí-
totta el gyümölcsprését, Székelyföld 
más részeiben még alig volt hasonló 
kezdeményezés. Az udvarhelyszéki 
Farkaslakán próbálkoztak elsőként 
ezzel a fajta gyümölcsfeldolgozás-
sal, de ma már a legtöbb faluban van 
kisebb, „garázsos” gyümölcsprés, 
amivel a gazda saját szükségletei-
re készíthet gyümölcslevet, ezeket 

ugyanis nem forgalmazásra állítják 
elő. Ezekből a kezdeményezésekből 
is kinőhetnek újabb vállalkozások, 
amelyek később hivatalosan tud-
ják forgalmazni termékeiket. Mint 
általában minden mezőgazdasági 
termékkel, a forgalmazás ez esetben 
sem könnyű kistermelői feladat. A 
székelyföldi kisebb boltokban ki-
lenc lejért megvásárolható kétliteres 
tiszta almalé beszállítója nagybani 
áron kb. hét lejért árulja termékeit, 
ami kiváló ár-érték arány, mégis le-
hetetlen bejutni nagyáruházakba. 
Nyáguly szerint amikor erről tárgyalt 
a Kaufl and üzletlánc képviselőivel, 
megdöbbent, hogy milyen alacsony 
árat kínáltak termékéért, így nem 
jött össze az üzlet. Miközben a nagy-
áruházakban a tiszta almalé litere 
öt-hat lej körül van, a beszállítóktól 
fele áron veszik át, ami egy kister-
melőnek eleve ráfi zetésessé tenné 
az üzletet. Nem marad más, mint a 
helyi boltokban és a kézművesvásá-
rokban történő értékesítés. Ami pár 
évvel ezelőtt még kemény diónak bi-
zonyult, de mára egyre vastagabb az 
a vásárlói réteg, amely megelégelte a 
cukorral és egyéb egészségkárosító 
anyagokkal dúsított üdítőitalok fo-
gyasztását és lehorgonyzott a termé-
szetes gyümölcslevek mellett. Erre 
már lehet kisvállalkozást építeni, ha 
az ember megtalálja a helyi értékesí-
tés lehetőségeit.
 
Pálinka vagy gyümölcslé?

Nyáguly Sándor vállalkozása azt 
a kínálatot igyekezett kihasználni 
az elmúlt évtizedben, amire egy-
re több agrárszakember legyint, 
mert a hagyományos almafajták 

termését nehéz értékesíteni. Ezzel 
szemben a torjai vállalkozó azzal 
érvel, hogy almalének éppen a ha-
gyományos erdélyi fajták a legjob-
bak, mert összehasonlíthatatlanul 
jobb az ízviláguk, és kelendőbbek, 
mint az intenzív és szuperintenzív 
gyümölcsösökből kikerülő alma 
leve. „Az intenzív telepítésű al-
ma nagyobb és szebb, de sokkal 
több benne a víz. Nem szoktunk 
ilyen almát vásárolni préselésre. 
A hagyományos fajtákat keverve 
szeretem. Az arany parmen példá-
ul túl édes, de a kisasszonyalma 
savanykás, így a kettő tökéletesen 
kiegészíti egymást” – magyarázza 
a keverés műhelytitkait beszélgető-
társam. Gyakorlatilag mindenféle, 
hagyományosan termesztett almát 
ki szoktak préselni. A berendezés 
többféle magasnyomású mosási 
programban tisztítja a gyümölcsöt, 
a pasztörizálás pedig kizárja a ké-
sőbbi erjedés lehetőségét.

Azt Nyáguly Sándor is elismeri, 
hogy pálinkát főzni almából jobb 
üzlet, mint gyümölcslevet készíteni. 
Az elején ők is próbálkoztak ezzel, 
de hamar lemondtak róla, mert a ve-
vőkör olyan lecsúszott, alkoholista 
emberekből áll, akikkel nem szíve-
sen „üzletel” senki. Másrészt a gyü-
mölcslékészítés egy egészségpártoló 
foglalkozás, amire az egészséges táp-
lálkozás terjedésével egyre nagyobb 
igény mutatkozik.

Az egészséges almalé
Székelyföldön is terjed a kisüzemi gyümölcslékészítés

Az új generációs gyümölcsprés 
világszínvonalú berendezés

Almából, céklából és 
sárgarépából készült 
gyümölcslevek külön vagy 
vegyítve
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