
lók, legelők létrejöjjenek. Nem jött, 
hogy a kukába dobjam az évszázados 
munkájukat, hanem azt mondtam, 
ezzel valami olyant kell kezdeni, ami 
minket is életben tart” – magyarázza 
Sárig Attila, hogy mi is indította el a 
tejfeldolgozás, a sajtkészítés útján. 
Sokat köszönhet a szász Willy Schus-
ternek, ő volt az első biogazda az or-
szágban, tőle leste el, tanulta meg a 
sajtkészítés fortélyait. És ennek már 
tizenegy éve. Mint Réka, Attila fele-
sége megjegyzi, mindig kicsik voltak, 
sosem akartak ők nagyok lenni. Érlelt 
sajtot, sajtkrémet és parenyicát ké-
szítenek, fűszeres kéregben, diósan 
vagy natúran.

„Első perctől érlelt sajtokat készí-
tek, aztán jött a feleségem, aki ismer-
te a parenyicát, megnézte az interne-
ten, hogyan készül, és így kezdtünk 
mi is parenyicát is csinálni. Önszorga-
lomból megtanulta, s amikor láttam, 
hogy ez egy jó dolog, én is megtanul-
tam. Most már úgy gondolom, tudjuk, 
hogyan kell a parenyicát készíteni, s 
fi nomat is készítünk” – jegyzi meg At-
tila, miközben a kis sajtkészítő kony-
hában éppen a parenyica avagy a 
szalagsajt alapanyagát, a sajtmasszát 
olvasztja, fakanállal gyúrja, össze-
dolgozza. Van, aki azt mondja, Sárig 
Attila parenyicájáért érdemes elmen-
ni Áldomáspatakára, hiszen az az ő 
erőssége. A fi atal gyimesi gazda csak 
részben ért ezzel egyet, úgy véli, az ő 
igazi erősségük az életelveikben rej-
lik, az életformájukban, és mindeb-
ből lesznek azok a termékek, amelye-
kért akár messziről is felkeresik őket.

„Nemrég hallottam egy mondást: 
csinálj mennyországot abból, amid 
van. Nekem az életelvem az, hogy élj 
jól, szépen, szerethetően, fenntart-
hatóan ott, ahol vagy. Ne az legyen, 
hogy mindenki világgá megy, mert 
az a világ jobb, mint idehaza amit mi 
kaptunk. Abból kell megcsinálni a 
jót és a szépet, amid van, és azt úgy, 
hogy fenntartható is legyen, és – ha 
csak lehet – valamilyen módon sze-
rethető is. Ez is kell ahhoz, hogy az 
ember sokáig tudja csinálni” – mo-
solyog, miközben rutinos mozdu-
latokkal sürgölődik a tűzhely és az 
asztal körül.

Tavaly nyáron öt tehenet fejtek, a 
télen hármat. Úgy fejték a tavaly az 
öt tehenet, hogy egyik sem volt az 
övék – árulja el Attila, miközben ész-
reveszi, hogy Réka karjaiban elaludt 
a kétéves Emese. „Nagyot jártunk 
ma, elfáradtak a gyermekek” – jegyzi 
meg, amikor felesége elmegy lefek-
tetni a kislányt. „Aztán lett az ősszel 
két tehenünk, az édesapámékét a 
kettőt is mi intézzük. Minden máso-
dik nap gyűl ötven liter tej, ebből egy-
egy guriga érlelt sajt vagy 18-20 darab 
parenyica készül, attól függ, mire van 
igény, és éppen mire van idő. A pare-
nyicához ugyanis egyik nap elkészít-
jük az alapsajtot, és 24 óra múlva 65 

V
an két kecskénk is – 
közli tárgyilagosan a 
hatéves Benedek. Ki-
csit csalódott – látom 
a szemén –, hogy 
nem értem a célzást, 

végül édesanyja, Réka világosit fel, 
hogy tulajdonképpen a két kis kecs-
kegidát szeretné megmutatni. Aztán 
megmutatja a nyuszikat, a két kacsát 
is, sőt addig szalad az egyik után, 
amíg meg nem fogja. Ott hápog az 
ijedt jószág a kicsi legény kezében, 
aki boldogan mutatja meg a körülöt-
te lévő világot a vendégeknek. Őzek 
is voltak itt a reggel – újságolja széles 
mosollyal, majd felcsimpaszkodik 
egy fára, és onnan büszkélkedik, 
hogy tud ő sízni is. „Ne csingolázz a 
fán, letöröd az ágat, pedig milyen fi -
nom a körtéje” – rója meg nagyapja.
Az a híres parenyica

„Amikor úgy gondoltam, hogy elég 
volt az ipari alpinizmusból, a világjá-
rásból, azt mondtam, itthon mi mást 
is csinálhatnék, mint azt, amit az 
elődeink is csináltak. Miért fogjak én 
valami másba, amikor az elődeim év-
századokon át dolgoztak azért, hogy 
ezek a fantasztikus jó hegyi kaszá-
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Amikor már-már azt hin-
nénk, hogy eltévedtünk, 
netán nem is jó helyen 
járunk, na akkor még min-
dig csak menni kell előre 
a főúttól messzire, a véget 
nem érő hepehupás utcán. 
A háziak szerint ez még 
nem is távolság, pedig 
volt már olyan Budapest-
ről érkező vendégük is, 
aki félúton visszafordult, 
mondván, tovább már 
biztosan nem laknak em-
berek. A Gyimesbükkhöz 
tartozó Áldomáspatakán 
jártunk Sárig Attila és 
Simó Réka portáján: ka-
csát és kecskét simogat-
tunk, jóféle házi szalámit 
és érlelt sajtot kóstoltunk, 
miközben belekóstoltunk 
kicsit egy más világba.

Ezek a tehenek 
csak szénát 
és lucernát 
esznek, nem is 
csoda, hogy jó a 
tej. A kuncsaf-
tok ezt érzik a 
sajtban is.

ÁLDOMÁSPATAKI KICSI M

Benedek, Réka, Attila és ImolaSimogatásra alkalmas kacsák




