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A farm mögött húzódó négyhektá-
ros legelőt szakaszosan legeltetik 
a tehenekkel. A téli takarmányt 15 
hektáron termelik meg, beleértve az 
abrakot is. A törzskönyvezett magyar 
tarka állomány tejkontroll alatt áll, 
laktációnként minden tehén lega-
lább hatezer liter tejet termel siló és 
koncentrált takarmány nélkül. A siló 
összeegyeztethetetlen a pasztörizá-
lás nélküli, nyers tejből készülő saj-
tok érlelésével. A gazda elégedett a 
napi 20-25 literes tejhozammal, ennél 
többet nem is vár el teheneitől. Azt 
tartja, amelyik tehéntől évi tízezer 
liter tejet követel a farmer, azt két-há-
rom laktáció után a vágóhídra viszik. 
Az állatok ilyen szintű kizsákmányo-
lását Bányász állatkínzásnak tartja. 
Tehenei a gyergyóújfalui gazdaság-
ban simán megérnek 10-15 laktációt. 
De nemcsak a kiegyensúlyozott és 
egészséges takarmányozás a kiváló 
minőségű nyers tej titka, hanem az 
állatok igényeihez szabott istálló és a 
teljes állatgondozás.

 
Sok emberben él 
a parasztromantika

A Bányász családban az érlelt sajtok 
készítése mindössze öt évre nyúlik 
vissza. Bányász József korábban a 
gyergyószentmiklósi Agrocaritas 
vezetőjeként dolgozott. A Svájcból 
érkező sajtmester tanfolyamain ő 
fordított németből magyarra, így 
minden csínját-bínját kitanulta az 
érlelt sajtok készítésének. Egyszer 
úgy gondolta, nem csak beszélni 
kell erről, hanem gazdaként saját 
sajtműhelyében is akarta kipróbálni 
a svájci recepteket. Ahhoz a mint-
egy harminc székelyföldi gazdához 
hasonlóan, akik szintén az Agroca-
ritas műhelyében sajátították el a 
sajtkészítés tudományát, és akik ma 
a Székelyföld három megyéjében eb-
ből élnek meg. Az öt évvel ezelőtti 
képzéseken részt vett 150 emberből 
a gazdák egyötöde „futott be” saját 
sajtműhellyel, a Gyergyói-medencé-
ben a legismertebb Bányász József. 

És nemcsak azért, mert sajtos közös-
ségi oldalának több tízezer követője 
van, hanem minden hozzá érkező 
egyéni vagy csoportos vásárlójának 
kiselőadást tart a hagyományos gaz-
dálkodásról és a sajtokról egyaránt. 
A portán gyakoriak a sajtkóstolók, 
amelyek időnként borkóstolókkal is 
kiegészülnek.

A gazda felesége, Emerencia asz-
szony arról beszél, hogy a telken 
önerőből kultúrcsűrt építenek, ahol 
az „életre nevelés” foglalkozásait 
szeretnék bemutatni a fi ataloknak. 
Azt a falusi életmódot akarják meg-
szerettetni a jelentkezőkkel, amely-
ről annak ellenére keveset tudnak a 
mai fi atalok, hogy többségük falun 
él, városi kényelemben. Családjuk 
valójában rég elszakadt az egyko-
ri gazdálkodói életformától. „Van 
olyan hónap, hogy háromszáz sze-
mély is megfordul a portánkon. Isme-
rősök, barátok, bejelentkező csopor-
tok jönnek. Szerepet játszik ebben az 
is, hogy érlelt sajtjainkat olyan áron 

kínáljuk, amit az átlagember is meg 
tud vásárolni. Mi nem valamiféle 
elitnek termelünk” – magyarázza 
Bányász Emerencia.

A férj szerint az emberekben 
él egy parasztromantika, ezzel is 

magyarázható előadásainak nép-
szerűsége. A valóságban azonban 
kevesen vállalják a hagyományos 
állattartói életmódot, amihez min-

den reggel ötkor fel kell kelni, és 
meg kell fejni a tehenet, utána el 
kell készíteni a napi sajtot. És ez így 
megy karácsonykor és húsvétkor 
egyaránt. Nyilván, ezt kényszerből 
nem lehet vállalni, ehhez komoly 
elköteleződés kell.

 
Sajtkóstoló ínyenceknek

A sajtkóstoló előtt benézünk az ér-
lelőpincébe, ahol katonás sorrend-
ben állnak a 10-20 kg-os sajtguri-
gák. Legtöbbjük a három hónapos 
kort éri meg, ekkor talál vevőre. A 
négy-öt hónapos sajtból kevesebb 
készül, hosszabb időre pedig egy-
egy guriga marad, hiszen nagy a 
kereslet, és van, amikor el kell uta-
sítani a vásárlót, mert éppen nincs 
elegendő sajt. Termékeik túlnyomó 
többsége háztól kél el, viszontel-
adókkal ritkán dolgoznak. Házi-
gazdám szerint ilyen minőségű saj-
tot csak nyers tejből lehet készíteni, 
pasztörizálás nélkül, de ez a gazda 

részéről a higiéniai szabályok töké-
letes betartását követeli. Különben 
a sajt nem érik meg az érlelésre, ha-
mar tönkremegy, szétfolyik, ehetet-
lenné válik.

Miközben beszélgetünk, Eme-
rencia asszony a nappali asztalára 
sajtos tányért tesz háromféle érlelési 
stádiumban levő termékkel, és mellé 
tökmagolajat, csilis szószt és szar-
vasgomba-ízesítést kínál. Jól megkü-
lönböztethető mindhárom sajt ízvilá-
ga. A legfi nomabb a legidősebb sajt, 
az egy éves az igazi csemege, ami 
„mindent tud”, amivel egy érlelt sajt-
nak rendelkeznie kell. Ez körülbelül 
olyan kuriózum, mint a Tokaj borvi-
dék legértékesebb nedűi.

A sajtok a Tejbánya lógót viselik, 
amelyet a Budapesten fényképésze-
tet tanult lányuk tervezett. A logó 
nem csak egy remek minőségű érlelt 
sajtot jelent, hanem a teljes gazdál-
kodói életformát is, amelyet a Bá-
nyász család a sajttal együtt kínál az 
ínyenc érdeklődőnek.

т  Folytatás az  I .  o ldalról

A gazda mindenben gondoskodik 
a tehenek kényelméről

Érlelődő sajtok. A legtöbb guriga 
három hónapos korban elkél

Bányász József szerint 
a Székelyföldön inkább 
kényszerből maradtak 
meg a családi gazdasá-
gok, de már ide is kezd 
begyűrűzni a földkon-
centráció.

Legelésző tehenek a farm közelében
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