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Kézműves termékek egészítik a kis- és nagyüzemek gazdag sajtválasztékát
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A tejipar legfontosabb és leg-
több bevételt hozó ágazata a 
sajtkészítés. Románia euró-

pai uniós csatlakozásával a hazai tej-
ipar is gyökeresen átalakult. Miköz-
ben a kisgazdaságok tehénállománya 
15 év alatt drasztikusan visszaesett, 
látványosan megnőtt a külföldről 
importált tej mennyisége, illetve az 
uniós pályázatoknak köszönhetően 
megjelentek a fejőstehenet tartó ki-
sebb-nagyobb farmok. A hazai tejvá-
laszték zömét feldolgozó helyi tejipari 
cégek elsősorban friss sajtot állítanak 
elő. Ezzel magyarázható a sajtpiacot 
jellemző ádáz verseny.

Árulkodó lehet az ár

A több tucatnyi székelyföldi, mező-
ségi, dél- és észak-erdélyi kisebb-na-
gyobb sajtgyárak minden igényt ki-
elégítő felhozatala mellett az üzletek 
polcain megtaláljuk a multinacioná-
lis üzletláncok saját márkanév alatt 
forgalmazott termékeit is, amelyek 
árban rendszerint olcsóbbak, de 
gyengébb minőségűek. Ráadásul 
ezeknek a nagyüzemi sajtoknak a 
zöme nem hazai tejből, és még csak 
nem is az országban, hanem európai 

multinacionális vállalatok különbö-
ző telephelyein készülnek, rendsze-
rint adalékanyagok hozzáadásával. 
A romániai élelmiszer-biztonsági 
törvénykezés hiába mondja ki, hogy 
a kizárólag tejből készülő sajtokat és 
az egyéb tejipari termékeket elkü-
lönített polcokon kell forgalmazni 
a tejhelyettesítő nyersanyagokból 
gyártott sajtoktól, mert az áruházak 
polcain gyakran egymás mellett 
találjuk a „normális” sajt és a jóval 
olcsóbb, szóját és egyéb növényi 
eredetű adalékanyagokat tartalma-
zó sajtkészítményeket. Ha egy kilo-
gramm minőségi sajthoz 10 liter te-
héntej szükséges, nehezen hihető el, 
hogy a nyersanyag áránál kevesebb 
összegért is vásárolhatunk „ehető” 
sajtot.

Forrázott, gyúrt, friss

A romániai sajtpiac gazdag felhoza-
talát erősíti a kézműves sajtokat ké-
szítő kistermelők „hivatalossá” vá-
lása is. Egyre több tehén-, juh- vagy 
kecsketartó gazda kért és kapott az 
elmúlt években háztáji élelmiszer-

feldolgozási engedélyt, kínálatukkal 
pedig tovább bővült a főleg érlelt saj-
tot forgalmazók tábora. Ez a prémi-
umszegmens a legzsúfoltabb, hiszen 
az érlelt minőségi sajtok iránti igény 
a rendszerváltás után jelent meg 
Romániában, azt követően, hogy a 
Nyugat-Európában dolgozó vendég-
munkások megismerkedtek a fran-
cia, holland, svájci és egyéb gyártá-
sú sajtokkal, és hazatérve itthon is 
keresték. Ezt felismerve több tejipari 
vállalat, és főleg kisebb kézműves 
sajtkészítő műhely szakosodott a 
több hónapig, vagy egy-két évig is 
érlelt drága sajtokra. Ez a választék 
azonban még mindig a romániai 
sajtfogyasztók 10-15 százalékát érin-
ti. A forgalmazott sajtok túlnyomó 
többsége pár napig érlelt, azaz egy 
héten belül a kereskedelembe kerülő 
friss sajt. A jelenség érthető, hiszen 
ezek előállítása a legolcsóbb. A hosz-
szú érlelés alaposabb szakértelmet 
és nagyobb pénzügyi befektetést 
igényel, ami jelentősen megemeli 
a végtermék árát. Egy szegény or-
szágban nem válhat mindennapi 
csemegévé a kilónként 10 eurónál 
kezdődő, minőségi érlelt sajtok vá-
lasztéka. Sajtfogyasztási szokása-
ink ehhez idomultak, így az üzletek 
sajtválasztéka elsősorban forrázott, 
gyúrt, friss sajtot jelent.

Mit válasszunk?

A sajtkészítés nem túl bonyolult fo-
lyamat. A beállított zsírfokkal sajt-
kádba kerülő tejet felmelegítik és 
beoltják. A tejet keverik, majd az 
alvadékot összevágják. Sajttípustól 
függ, hogy ez a folyamat hogyan 
folytatódik. Az alvadék présbe ke-
rül, a nyers sajtalapanyagot pedig 
sós vízbe mártják, illetve sajttípus-
tól függően felületét kezelik. A for-
rázott, gyúrt sajtokat enyhébben 
préselik ki, az alapanyagban több 
savó marad. A nyersanyagot rend-

szerint egy napig érlelik, majd sze-
letekbe vágják, ledarálják, és gőzzel 
vagy forró vízzel összegyúrják. A 
képlékeny, nyúlékony alapanyag a 
fogpaszta állagához hasonlít, amely 
formába öntve megszilárdul. Az üz-
letek polcain található legtöbb friss 
sajt ezzel a technológiával készül, a 
piacon erre van a legnagyobb keres-
let. Ha a legismertebb székelyföldi 
tejfeldolgozó üzemektől – Therezia, 
Gabriella, Keresztúri, Gordon – vagy 
a szatmári Unicarmtól vásárolunk 
friss sajtot, az biztosan tejből ké-
szül. De sorolhatnék több kisüzemet 
is Kolozs, Beszterce-Naszód vagy 
Fehér megyéből, akiknek minőségi 
termékei a környékbeli boltokban 
vásárolhatók meg. Ha jó minőségű 
és megfi zethető árú, friss sajtot aka-
runk fogyasztani, ezeket érdemes 
keresni. A nagyüzemek közül ki kell 
emelni a Napolact, a LaDorna, az 
Albalact, a Covalact és a Hochland 
termékeit is, amelyek ha nem is ké-
szülnek mindig hazai tejből, itt is 
találunk kedvünkre valót.

Keressük a helyi termékeket

Sajtkedvelő emberként sokféle saj-
tot megkóstoltam már, beleértve a 
világhírű francia vagy holland saj-
tokat is. A friss hazai sajtok közül a 
mezőpaniti Therezia, a nyárádszere-
dai Gabriella és a székelykeresztúri 
tejszövetkezet termékeinek ízvilága 
áll hozzám a legközelebb, az érlelt 
sajtok közül pedig Bányász József 
gyergyóújfalui sajtmester remek-
műveit kedvelem leginkább. A hoz-
zá betérő vásárló nemcsak sajtot, 
hanem érdekes szakmai körítést is 
kap a sajtkészítés tudományáról. Az 
érlelt sajtok kategóriában a toroc-
kószentgyörgyi sajtgyár termékei 
is kiválóak, és Erdély-szerte meg-
vásárolhatók. A minőségi, drágább 
sajtok fogyasztásának terjedésével 
egyre szélesebb a kínálat is, ezért 
érdemes szétnézni szűkebb régiónk-
ban, mert biztosan találunk olyan 
sajtmestert, akinek termékei elnye-
rik a tetszésünket. Az a fontos, hogy 
helyit fogyasszunk.
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• Bőséges a hazai ke-
reskedelem sajtfelho-
zatala. A kisüzemi és 
nagyipari friss sajtok 
mellett se szeri, se 
száma a kézműves saj-
tok felhozatalának. Az 
a fontos, hogy tejből 
készülő, minőségi ter-
mékeket válasszunk. 
Összeállításunkban a 
hazai sajtpiacot vesz-
szük górcső alá.
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