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Évtizedeken keresztül a friss saj-
tok uralták a romániai piacot. A 
Nyugat-Európából érkező érlelt 
sajtok hatására alakult ki az egy-
re bővülő vásárlói érdeklődés 
a mi tájainkon is. A györgyfalvi 
Nagy család új vállalkozása már 
ennek a keresletnek igyekszik 
megfelelni.

 » MAKKAY JÓZSEF

E gyelőre heti húsz kiló, három 
hónapig érlelt trappista típusú 
sajtot tudnak előállítani, de a 

tavaly októbertől üzemelő györgy-
falvi sajtkészítő műhely folyamato-
san bővíti feldolgozókapacitását. 
Heti kétnapi, összesen 400 liter tej 
feldolgozásával a Kolozs megyei 
kisvállalkozás a kézműves termelők 
kategóriájába tartozik, amiből a kin-
cses város környékén három hasonló 
sajtműhely működik.

Nagy Ákossal és feleségével, 
Nagy-László Kingával nézzük végig 
a sajtkészítés teendőit. Több sajtos 
műhelyben jártam az elmúlt évek-
ben, a györgyfalvi vállalkozás azon-
ban jóval az átlag fölött áll. Egyrészt 
mert teljesen új létesítmény, ami 
a piacon beszerezhető legújabb, 
inoxból készült tartályokkal, 200 
liter tej befogadására alkalmas 
pasztörizálótankkal, hő- és nedves-
ségszabályozással ellátott sajtérlelő 
pincével és a tej napi ellenőrzésére 
szolgáló laboratóriumi eszközökkel 
van felszerelve. Másrészt a család 
eleve nem az elterjedt, friss sajtok 
gyártásába fogott, hanem francia 
receptek alapján többéves munká-
val kísérletezte ki saját érlelt sajtját, 
amit a kisvállalkozás fő terméke-
ként kínál. Ez kiegészül a mellék-
termékként előállított ordával, ami 
ricottaként annyiban különbözik 
a hagyományos tejterméktől, hogy 
nem gézben, zsákban csorgatják le, 
hanem formába öntik, és ettől válik 
krémesebbé.

Megkóstoltam mozzarellajellegű 
sajtjukat is, amely eredetileg bivaly-
tejből készült, de a györgyfalvi te-
héntejes változat is remek. A kisvál-
lalkozók ugyanakkor a fűszeres saj-
tokkal is próbálkoznak, mivel a piac 
ezt is keresi. Friss sajtként értékesí-
tett első termékeik köménymagos és 
oreganós kiszerelésben készülnek, 
egyelőre kis mennyiségben. Miköz-
ben a tej pasztörizálását felügye-
li, Nagy Ákos arról mesél, hogy a 
friss sajtokhoz szokott romániai 
fogyasztóknak nehéz újdonságokat 
ajánlani. Szerencsére alakulóban 
van az a réteg, amely érlelt sajtokat 
fogyaszt, rájuk már lehet számíta-
ni. A sajtkészítésnek ezen a terü-
letén egyelőre nincs nagy konku-
rencia, a györgyfalvi kisvállalkozás 
szép jövő elé néz.

Pályázati támogatással indultak
A sajtkészítő műhelynek otthont 
adó épület sem mindennapi lát-
vány Györgyfalván. A „zöld tetős” 
beruházás itt azt jelenti, hogy 
cseréptető helyett fóliasátor áll a 

földbe épített érlelőpincével össze-
kötött építmény fölött. Az értelmi-
ségi házaspár – a fi atalember nép-
rajzkutatónak tanult, de az elmúlt 
években más területen dolgozott, 
a feleség pedig aktív tájkertész – 
eleve olyan váltást képzelt el, ami 
hagyományos, ugyanakkor modern 
is egyben. Ákos arról beszél, hogy 
nem könnyű egy ilyen vállalkozást 
beindítani. A házasságuk „előes-
téjén”, 2017-ben megszületett sajt-
műhelyterv egy darabig vegetált, 
a megvalósítást végül romániai 
kormányforrásokból fi nanszírozott 
vállalkozássegítő pályázat indította 
el. A 200 ezer lejnyi támogatás a tel-
jes berendezés és egy jármű megvá-
sárlására volt elegendő, az épületet 
saját erőből kellett felépíteniük. Ne-
hezítette az indulást, hogy az elején 
nem kaptak tanácsot az állategész-
ségügyi és élelmiszer-biztonsági 
hivataltól, mígnem hatodik próbál-
kozásra eljutottak egy olyan szak-
emberhez, aki az épület tervrajzát 
átalakította, hogy az megfeleljen a 
hivatal elvárásainak. Ákos szerint, 
ha az eredeti épületben indítják be 
a sajtműhelyt, át kellett volna épí-
teni, különben nem kaptak volna 
élelmiszer-biztonsági engedélyt. A 
hosszas huzavona végül sikeresen 
lezárult, és a sajtkészítő működé-
sét elfogadta a kolozsvári hivatal 
állatorvosa is,  aki megdicsérte az 
új vállalkozás tulajdonosait.

„Nálunk családi hagyomány a 
sajtfogyasztás. Mikuláskor jobban 
örültünk a sajtnak, mint az édes-
ségeknek. Fontos szempont volt a 
vállalkozás beindulásához, hogy 
házasságunk előestéjén Ákos azzal 
győzött meg, ő olyan munkát szeret-
ne, ami nem arról szól, hogy reggel 
elmegy otthonról dolgozni, és este 
hazajön. Amikor ezt hallottam, na-
gyon örültem, hogy éppen szülő-
falunkban tudunk összehozni egy 
ilyen családi műhelyt” – magyaráz-
za Nagy-László Kinga.

A tavaly őszig főállásban Kolozs-
váron dolgozó Ákos akkor hagyta 
ott munkahelyét, és tért haza sajt-
készítőnek, amikor kislánya meg-
született. A váltás azt is jelentette, 
hogy alkalmazottat tanítanak be, 
aki segít a napi munkában. Azt 
tervezik, hogy hetente öt napon 
át foglalkoznak tejfeldolgozással, 
jelenleg ugyanis heti egy alkalom-
mal két napra elegendő tejet hoz-
nak egy magyarszováti gazdától, 
aki harminctehenes állományával 
termel.

Fontos a kísérletezgetés
A sajtkészítés egyre felkapottabb 
foglalkozássá válik Erdélyben. A 
tejtermelő gazdák körében bizo-
nyos kényszerhelyzet is, mert aki 
nyers tej értékesítéséből akar meg-
élni, annak több tucat tehenet kell 

HOSSZAS KÍSÉRLETEZÉS UTÁN SZÜLETETTEK MEG A GYÖRGYFALVI NAGY CSALÁD MŰHELYÉNEK ÚJ TERMÉKEI

Egyre felkapottabb az erdélyi sajtkészítés

Együtt a család a györgyfalvi sajtkészítő műhelyben

Az érlelőpincében értékesítésre váró sajtok. Legalább három hónapot érnek az „óriáskerekek”
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tartania, hogy megérje a befekte-
tés. Önmagában a háztáji tejfel-
dolgozás azonban nem kecsegtet 
sikerrel, hiszen a frissen értékesí-
tett sajtok piacán óriási a válasz-
ték. Nemcsak a kisgazdák, hanem 
a nagyüzemek szintjén is ezzel 
foglalkozik a legtöbb termelő.

Nagy Ákos úgy látja, nemcsak 
a gazdák körében, hanem a kis-
üzemi feldolgozók palettáján is 
egyre színesebb a kínálat. A friss 
sajtok készítéséről néhányan 
megpróbálnak áttérni az érlelt 
sajtokra, így egyre több francia 
és svájci recepttel kísérleteznek 
Erdély-szerte. A györgyfalvi vál-
lalkozó szerint a kísérletezőknek 
ma sokkal könnyebb dolguk van, 
mint pár évtizeddel ezelőtt, ami-
kor például a noszolyi érlelt sajt 
a Beszterce-Naszód megyei tele-
pülés érlelőpincéjének köszönhe-
tően talált olyan mikroklímára és 
mikroorganizmusokra, amelyek 
az erdélyi sajtkülönlegesség lét-
rejöttében játszottak fontos szere-
pet. Ma a sajtüzemek laboratóriu-
mi körülmények között előállított 
„baktériumadaggal” oldják meg 
ezt. Beoltják a tejet, vagy a kész 
sajtra kenik az érlelő baktérium-
kultúrát. Ehhez megfelelően szel-
lőztetett pince, és szabályozott 
páratartalom szükséges.

A sajtos szakmát egy magyar-
országi szaktanfolyamon elsajá-
tító Ákos ezzel együtt úgy látja, 
a sikeres recepteket nem lehet 
egy az egyben átvenni külföld-
ről. Azokat a mi adottságainkhoz 
kell alkalmazni, és csak hosszas 
kísérletezgetés után alakul ki az 
a végtermék, amelyről a helyi 
piac mond majd véleményt. „A 
sajtkészítés olyan, mint a főzés: 
nagyon sokan próbálkoznak vele, 
de csak kevesen lesznek elismert 
szakácsok és sajtkészítők” – fo-
galmazza meg a tejfeldolgozás 
egyik nagy titkát a györgyfalvi 
Nagy Ákos.

 » A 200 ezer 
lejnyi támogatás 
a teljes berende-
zés és egy jármű 
megvásárlására 
volt elegendő 
Nagyék számára, 
az épületet saját 
erőből kellett 
felépíteniük. 




