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Indul a tejfogyasztást népszerűsítő Tejkamion
2017. szeptember 2.
A XI. Kaposvári Állattenyésztési Napok pénteki nyitónapja keretében mutatta be a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács különleges Tejkamionját.
Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke mutatta be a Tejkamiont
a XI. Kaposvári Állattenyésztési Napokon. A kamion célja a figyelemfelhívás mellett a hazai
tejtermék-fogyasztás ösztönzése.
A kamionban az érdeklődő gyerekek megismerhetik a tej keletkezését: a termelést,
feldolgozást, az állatok takarmányozását, a különböző tejtermékeket, és a tej beltartalmát,
egészségügyi hatását.
A kaposvári bemutató után 70 iskolába és kereskedelmi láncok elé is kivonulnak majd a
járművel, így népszerűsítve a tejtermékfogyasztást. A Tejkamion az OMÉK-on is megjelenik,
itt még több programmal, edukációs játékkal és kóstolóval várják majd a látogatókat.
Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu
Hamis szlovák tej lehet a magyar boltok polcain
2017. szeptember 7.
Áfacsalást, illetve élelmiszer-hamisítást sejtve a hatóságokhoz fordult a napokban a Tej
Terméktanács. Mélykuti Tibor, a szakmaközi szervezet elnöke a Magyar Időknek elmondta:
míg az elmúlt évben sikerült minimális szintre csökkenteni a külföldi ultrahőkezelt (UHT)
tejek mennyiségét a boltokban, ebben az évben ismét egyre több, irreálisan olcsón kínált áru
jelent meg az áruházak polcain.
Az importtej főként Szlovákiából érkezik, 20-30 százalékkal alacsonyabb áron, mint a hazai
termékek. – Nem életszerű, hogy miközben az európai piacon folyamatosan emelkedik a tej
felvásárlási ára, ráadásul Szlovákiában a piaci válság hatására 8 százalékkal csökkent a
tehénállomány, a magyar árszintnél jóval olcsóbban kerüljön szlovák tej a magyar boltokba –
emelte ki a szakmaközi szervezet vezetője.
A földművelésügyi miniszter korábbi döntése értelmében a termelésben és feldolgozásban
érintett szereplőknek – épp a szektor fehérítése céljából – havonta, illetve három havonta
adatot kell szolgáltatniuk a terméktanács felé. Mélykuti Tibor szerint ennek a
kötelezettségnek néhány hazai nagykereskedő rendszeresen nem tesz eleget, az adatok
visszatartása pedig a csalás gyanúját veti fel. Ezért a szóban forgó viszonteladók ellen a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál is
bejelentést tett a szakmaközi szervezet.
Mélykuti szerint a túl olcsó szlovák tej mögött áfacsalás állhat, ugyanakkor azt sem tartja
kizártnak, hogy víz és tejpor keverékét dobozolták be és adják el UHT tejként a magyar
piacon. Amellett, hogy a terméktanács bízik a hazai hatóságok gyors reagálásában, az
élelmiszer-hamisítás felderítésére a szakmaközi szervezet még az ősszel kísérletet tesz. Ennek
érdekében független külföldi laboratóriumokban vizsgáltatják be az importárukból vett
mintákat.
– Nagyon nehezen kimutatható, ha a tejet tejpor és víz keverékével hígítják, a magyar
laboratóriumok nem mindegyike képes erre, ezért van szükség a külföldi intézmények
bevonására – jegyezte meg.
Forrás: www.magyaridok.hu
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Ismét felbukkant az országban egy gyanús tej
2017. szeptember 8.
Ismét gyanúsan sok az olcsó szlovák tej itthon a boltok polcain.
A Tej Terméktanács elnöke szerint felmerül annak a gyanúja, hogy áfacsalás vagy élelmiszerhamisítás történt, ezért a hatóságokhoz fordult a szervezet.
"Nagyságrendileg 25-30 forintos árkülönbség tapasztalható, amit mi sem értünk, mert a
szlovák felvásárlási ár azonos a magyarral, vagy még magasabb, és ugyanez van
Csehországban is. Az elmúlt években már sikerült megoldanunk ezt a problémát - korábban
áfacsalások kapcsán jöttek be a környező országokból, főként a fenti két országból az UHT
tejek. Az elmúlt években a NAV-val és a NÉBIH-hel együttműködve nagyon sokat tettünk" mondta Mélykuti Tibor.



Tavaly a Magyarországon előállított tejek 83 százaléka volt UHT tej.
Ez 2010-2011-ben körülbelül 20 százalékos nagyságrend volt.

A Tej Terméktanács elnöke szerint idén is nagykereskedők által jön be az országba ez a
termék.
"Valószínűleg áfacsalás történik, vagy valamilyen szintű élelmiszercsalás. Az EU szabályai
ugyanis nem engedik meg, hogy az UHT tej tejporból és vízből készüljön, hanem tejből kell
megcsinálni. De ha tejport felvizeznek és ezt 25-30 százalékban beteszik a tejbe, vagy édes
savóval hígítják, "olcsósítani" tudják az árut" - hívta fel a figyelmet Mélykuti Tibor.
"Mivel a technológiai irány Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban
is ugyanaz, azonos technológiai elemekkel és csomagolóanyaggal dolgozunk, ezért nem
hiszem, hogy csak úgy simán buknak ezen, és még Magyarországra leszállítva is 25-30
forinttal olcsóbban tudják adni a tejet" - mondta a szakember arra utalva, hogy valamilyen
csalást vagy szabálytalanságot gyanítanak a háttérben.
A NAV és a NÉBIH felé tettek bejelentést, és az áfacsalások esélye miatt Brüsszelbe is
küldtek észrevételt.
"Ha sem az áfacsalás, sem az élelmiszer-hamisítás nem történt meg, akkor ez piaci ár alatti
értékesítés, ami főleg a mostani időszakban problémás, amikor a spotpiacon 40-42 centért
veszik a nyerstejet" - fűzte hozzá végezetül a Tej Terméktanács elnöke.
Forrás: www.inforadio.hu
Javult a magyartarkák tej- és húshozama
2017. szeptember 10.
A 2010. óta a termelésellenőrzés alatt álló magyartarka szarvasmarha-állomány tej- és
húshozama fokozatosan javult, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete genomszelekciós
programot tervez az állomány tulajdonságainak további javítására.
A hazai magyartarka-állomány létszáma évek óta 55-60 ezer, az egyesület 1500 tagja által
tartott 32 ezer egyedből már tizenegyezret vontak be a termelésellenőrzésbe – mondta Füller
Imre, az egyesület ügyvezető igazgatója az MTI-nek. Az egyesület teljesítményvizsgálatai
szerint 2010 óta mind a kettős – tej- és húshasznosítású -, mind a húshasznú magyartarkák
hozama javult – tette hozzá.
Mint mondta, a kettőshasznú magyartarkák tejtermelése 2016-ban meghaladta átlagban az évi
6300 kilogrammot; a 2010-es átlagtermelés 5949 volt, eközben megmaradt a tej magas, 3,95
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százalékos zsírtartalma, és 3,45 százalékról 3,5 százalékra nőtt a fehérjetartalma. A bikák
választási súlya a 2010-es 240-ről 249 kilogrammra, az üszőké 236-ról 241 kilogrammra nőtt.
Az egyesület 2016-os tenyésztési programja szerint – főként tenyészbika előállításához – a
kiváló magyartarka bikák mellett, hegyitarka – magyar, osztrák, német és svájci –
tenyészbikákat használnak. Az egyesület az állománytól a tejtermelésben évi 1-1,5 százalékos
növekedésre számít, a hústermelő képesség romlása nélkül.
Az egyesület 2018-ban indítja genomszelekciós programját a bikák tenyészértékének korai
meghatározására. Jelenleg ivadékvizsgálattal határozzák meg a tenyészértéket, míg a genom –
azaz az örökítő anyagok összességének – szelekciója ezt a 4-5 évig tartó folyamatot rövidíti le
azzal, hogy segítségével a tenyészértéket már az embrióból is meg lehet határozni – mondta
Füller Imre.
Magyarországon eddig pénzhiány és a tenyészbikák viszonylag alacsony száma miatt nem
tudták elkezdeni a programot; a géntartalékban jelenleg 115 tenyészbika génjeit tárolják.
Az egyesület igazgatója arról is beszámolt, hogy a magyartarka keresett a piacon, a fajtát
főleg Törökországban, de a horvát, a német és az osztrák piacon is értékesítik. A 8-9 hónapos
állatot jelenleg kilogrammonként 900 forintért lehet eladni, míg például a fiatal bikák átlagos
felvásárlási ára a Magyar Állattenyésztők Szövetségének adatai szerint augusztusban 750-770
forint között volt.
A szimentáli – hegyitarka – fajtákból nemesített magyartarka szarvasmarha tenyésztése
csaknem 150 éves múltra tekint vissza. A 19. század második felétől az 1970-es évekig
meghatározó magyar szarvasmarhafajta volt, amit jó alkalmazkodó képességének,
súlygyarapodásának, vágóértékének, jó hús- és tejminőségének köszönhetett. 2010-ben
veszélyeztetett fajtává nyilvánították, mivel tisztavérű, „A” törzskönyves egyedeinek száma
5000 alá csökkent. Az egyesület akkor indult ötéves tenyésztési programjával mára 6000 fölé
nőtt a számuk.
A fajta a ma több mint 850 ezres hazai szarvasmarha-állomány 15-20 százalékát adhatja, és az
egyesület ügyvezető igazgatója szerint arányosan részesedik a kivitelből, amelynek értéke
2015-ben meghaladta a 39 milliárd forintot.
Forrás: MTI
Újabb 6 milliárd forint a tejágazat részére
2017. szeptember 11.
A tejtermelőknek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatás keretében kifizetett 6 milliárd
forint része annak az intézkedés sorozatnak, amelyet a Kormány az elmúlt két évben hajtott
végre a tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében.
A 2015. évi orosz embargó bevezetése rendkívüli piaci zavarokat idézett elő az európai
agrárpiacokon, különösen a tej és tejtermékek piacán. A tagállamok kérésére az Európai
Bizottság több válságkezelő intézkedést is megvalósított, amelyek között 2016-ban egy 500
millió eurós rendkívüli tejtámogatás is szerepelt. Ebből a keretből Magyarország 3 milliárd
forinttal részesült, amely a nemzeti kiegészítéssel, valamint a hozzá kapcsolódó csekély
összegű támogatással 9,0 milliárd forintot jelentett az ágazat részére.
Mivel a válságintézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt, a rendkívüli tejtámogatást
követően az Európai Bizottság 2016 nyarán döntött egy újabb 350 millió eurós támogatási
konstrukcióról, amelyből Magyarország – arányosan kiemelkedő mértékben – 9,5 millió euró
(mintegy 3 milliárd forint) összegben részesült. A Kormány – élve a 100%-os nemzeti
kiegészítés lehetőségével – további 3 milliárd forint forrást biztosított. A kivételes
alkalmazkodási támogatás jelentőségét növeli, hogy nem kapcsolódik semmilyen termelés,
vagy állomány csökkentési programhoz, hanem a tejtermelés szinten tartását teszi lehetővé.
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1.261 tejtermelő összesen mintegy 160.000 tejhasznú tehénre nyújtott be kifizetési kérelmet,
ami a jelenlegi szarvasmarha állomány mintegy háromnegyed részét érinti. A kifizetéseket a
Magyar Államkincstár az uniós jogszabályban előírt határidőnél csaknem egy hónappal
korábban teljesítette.
Forrás: www.kormany.hu
Gyanúsan olcsók a külföldi tejek
2017. szeptember 12.
Azon kívül, hogy a tej-terméktanács bízik a hazai hatóságok gyors reagálásában, az
élelmiszer-hamisítás felderítésére a szakmaközi szervezet még az ősszel kísérletet tesz.
Szerintem alapvetően a fogyasztó döntése, hogy milyen forrásból származó tejet és
tejterméket vásárol - hangsúlyozta a sonline.hu-nak nyilatkozva Szommer Gábor, a kaposvári
Fino Food kereskedelmi vezetője. - Azt gondolom, hogy helyi gyártású, hazai áru garancia
lehet a minőségre. A somogyi alapanyagból készült tejtermékeket rendkívül alaposan
ellenőrzött körülmények között állítják elő, s a rendszeres hatósági ellenőrzések is a
fogyasztók biztonságát szavatolják. Márpedig számunkra ez a legfontosabb.
Szerinte gyanúra adhat okot, hogy amíg a nyers tej ára folyamatosan drágul, addig számos
import UHT tej továbbra is feltűnően olcsó. Így az ilyen körülmények között működő
élelmiszer-hamisítók vélhetően a korábbinál is nagyobb profitra tehetnek szert.
Keszthelyi István, a mosdósi Ma-Wa Kft. ügyvezető igazgatója szerint trükközések továbbra
is előfordulhatnak a tejiparban. A problémára a szigorú hatósági ellenőrzés a megoldás, de
célszerű, ha a vevők is figyelnek a boltokban. Úgy vélte: nem biztos, hogy az agyonakciózott
külföldi tejet érdemes megvenni.
Akár súlyos következménye is lehet az áfacsalásnak, az adóhivatal nem tréfál - mondta
Keszthelyi László, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének somogyi alelnöke. Szerintem érdemes résen lenni a nagykereskedőknek is: ha feltűnően olcsó áron kínál egy
terméket a partnercég, akkor természetesen célszerű elgondolkodni, s minél több információt
begyűjteni az üzletkötés előtt. Forrás: www.sonline.hu
Nem hiszünk a szemünknek: hihetetlenül elszállt itthon a vaj ára
2017. szeptember 13.
Kétszer annyit kérnek ma a vajért a boltban, mint tavaly ilyenkor. Számos zsíros tejtermék, illetve az azokból készülő sütemények ára is rekordokat dönt.
Hihetetlen: míg a 200 grammos magyar vaj tavaly augusztusban 349 forintba került az egyik
szupermarketben, most ugyanott ugyanazért a márkáért 689 forintot kérnek. A Kunsági 100
grammos vaj ára is megduplázódott egy év alatt: 169 forintról 339 forintra emelkedett. Egy
másik áruházláncnál pedig a 100 grammos belga vaj 2016-ban 199, idén szeptemberben pedig
399 forintot kóstál.
A vaj áremelkedése a cukrászdákra is kihat. A cukrászok évekig küzdöttek azért, hogy csak
azok a termékek viselhessék a tradicionális magyar sütemények nevét, amik a klasszikus
receptúra alapján készülnek, vagyis amik nem margarint, hanem vajat tartalmaznak.
Ahogy Pataki Ádám, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének vezetőségi tagja
lapunknak megjegyezte: a vaj és a tejszín ára is érezhetően magasabb, ami 20-25 százalékos
drágulást hoz a cukrásztermékek terén.
Kevesebb a tehén, nagyobb az igény
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Az Európai Unió két évvel ezelőtt eltörölte a tejkvótát, ami lenyomta a tej felvásárlási árát.
Emiatt sok gazdálkodó csődbe ment – és kevés lett a minőségi tej. Időközben viszont kiderült,
hogy a vaj egészségesebb a margarinnál, így tömegek kezdték el újra fogyasztani. Ráadásul
Kína is felfedezte magának a magas tejzsírtartalmú táplálékokat, amiket Európából szerez be.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy Magyarországon viszonylag alacsony, 3,8 százalékos a tej
zsírtartalma, szemben a finnekkel, ahol 4,3 százalék. Így könnyen kiszámolható, hogy egy
kiló 82 százalékos zsírtartalmú vajhoz hazánkban mintegy 22, Finnországban viszont csak 19
liter tej szükséges.
Forrás: www.ripost.hu
Több az importált UHT-tej
2017. szeptember 15.
Bár sokan riogatnak vele, karácsonykor nem lesz vajhiány – jelentette ki a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett tejpiaci konferencián Harcz Zoltán, a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Mint mondta, az európai
vajkészlet lenullázódott, a termelés pedig az első félévi adatok szerint 5,2 százalékkal
csökkent, eközben pedig az árak emelkedtek. Mivel ez a fogyasztói árakban is megjelenik,
Harcz szerint a csökkenő fogyasztás miatt sem kell hiánytól tartani.
A körülbelül egy éve véget ért kétéves tejválság következtében sok gazda visszafogta a
tejtermelést, és most kezd helyreállni az európai tejfelvásárlás. A terméktanács ügyvezetője
szerint a magyarországi válságkezelés sikerét jelzi, hogy nálunk júniusban csupán 0,6
százalékkal maradt el a felvásárolt tej mennyisége az egy évvel korábbitól, míg például
Szlovákiában 4,3, Csehországban 1,6, Franciaországban 4, Horvátországban pedig 5,7
százalékos volt a csökkenés.
A felvásárlási árak azonban messze az európai átlag alatt vannak, és hét-nyolc hónapja nem
mozdulnak a 91-92 forintos szintről, miközben az önköltség 100-105 forint között van.
Ahhoz, hogy most ne legyen veszteséges a termelés, az az 52 milliárd forintos támogatás is
kellett, amelyet tavaly fizettek ki a tejtermelőknek.
Idén trendforduló volt a hazai fogyasztásban, miután a 2011 és 2016 között folyamatosan
emelkedő mennyiségben értékesített UHT-tejek forgalma az idei év első nyolc hónapjában 17
ezer tonnával, vagyis 15 százalékkal esett. A kieső mennyiséget az egyéb tej kategóriába
sorolt termékek piacának 6 ezer tonnás bővülése sem tudta ellensúlyozni. Eközben pedig az
UHT-tejeken belül az import aránya nőtt, az év eleji 21-ről 26 százalékra.
Zászlós Tibor, a NAK mezőgazdaságért felelős alelnöke, a Mezőfalvai Zrt. vezérigazgatója
elmondta: ha hazai termelésű GMO-mentes szójával váltják ki a takarmányozásban az
importszóját, az literenként 0,5-1 forinttal drágítja a tej termelői árát. Mint mondta, napokon
belül a polcokra kerülnek a „GMO-mentes” jelöléssel ellátott tejek, amelyeket az Alföldi Tej
Kft. dob a piacra.
Forrás: www.vg.hu
Csapdában a magyar tej
2017. szeptember 19.
A 22-es csapdájában szenvednek a magyar tejtermelők: a hazai termékek felvásárlási ára
alacsony, ezért a gazdálkodóknak nincs pénzük a megfelelő takarmányozásra, ami lenyomja a
minőséget ez persze az árakat. Karácsonyra eltűnhet a vaj a boltokból.
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A világon, de kivált Európában folyamatosan emelkedik a nyers tej felvásárlási ára. Bár a
magyar tej sem kivétel ez alól, még mindig jóval olcsóbb, mint a riválisoké. Míg az Európai
Unióban átlagosan 106-107 forint a kilónként ár, addig Magyarországon 90-92,70 forint - az
Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint.
A nyáron tapasztalható, az előző évihez képest 130-140 százalékos drágulás oka, hogy sok
termelő levágta az állományát, vagyis ellátási nehézségek vannak. Akkor épp a nagyon
alacsony árak miatt döntöttek így, amelyet az idézett elő, hogy 2015. április 1-jével az
Európai Unió feloldotta a termelés kvótáját. Ezt még 1984-ben vezették be. A gazdálkodók
ezért rengeteget tejet öntöttek a piacokra, a túltermelés pedig lenyomta az árakat.
Olcsó és az is marad
Magyarországon a kormány elébe ment a problémának: 64 milliárd forintnyi támogatást tett
elérhetővé a gazdálkodóknak. A hazai tehénállomány így megmaradt, míg Szlovákiában
például nyolc százalékkal zsugorodott. Hasonló történt a tejtermelésben lényegesen fontosabb
Dániában is - mondta Mélykúti Tibor a Tej Terméktanács elnöke, az Alföldi Tej igazgatója a
Napi.hu-nak.
A világpiacon kialakult magas felvásárlási árak alapvetően jó helyzetbe hozhatnák a magyar
termelőket, de itthon nem csupán a kereslet határozza meg a nyers tej helyzetét. Részben az a
probléma, hogy a hazai piac árérzékeny, így a kiskereskedők nem emelhetnek árat, pláne úgy,
hogy a magyar tejeknek importtermékekkel is versenyezniük kell.
Mélykúti példaként elmondta, hogy az áremelkedés dacára az itthoni boltokban 15-20
százalékkal olcsóbban is kaphatók a környező országokból származó UHT-tejek, míg a német
családi gyártó, a COT tejfölei 30-40 százalékkal is alacsonyabb áron futnak, mint a hazai
termékek. Mindezt úgy, hogy sem minőségben, sem csomagolástechnológiában nincsenek
előnyben.
Tőke kéne
Másrészről az is nehezíti a helyzetet, hogy a magyar tej minősége ugyan jó, de beltartalma
elmarad a versenytársakétól. Hollandiában ugyanez az érték 4,4, Finnországban 4,3 százalék,
míg Magyarországon 3,6 - 3,7 százalék
- ismertette Mélykúti. Ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, jobb takarmányozásra lenne
szükség. Ugyan vannak erre törekvések a termelőknél, de kevesebb tőkéjük van erre a célra,
ami viszont bizonyos mértékig az árakat is lenyomja.
A Tej Terméktanács elnöke szerint a termékpálya összes szereplőjének össze kell fognia. A
nemzetközileg alacsony felvásárlási ár eredménye az, hogy nő a magyar nyers tej kivitele,
miközben a hazai feldolgozóipar 98 százalékban magyar tejet használ. Közös érdek lenne az
árak rendezése.
A Tej Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért egyeztetéseket folytat a
kormánnyal. A versenyképesség javítására több javaslatuk is van, amellett, hogy a
feldolgozóipar is emelje az árait. Többek között megoldást jelenthetne, ha a nyers és a friss tej
áfáját csökkentenék, mert így a fogyasztók alig éreznék meg az árváltozást.
Baj van a vajjal is
Nemzetközi szinten a leginkább amiatt aggódnak a forgalmazók, hogy a kevés nyers tej miatt
a világ vajszükségletét sem tudják kielégíteni. Történelmi rekord közelében van a vaj
világpiaci ára: már 5994 dollárba kerül egy tonna a világpiacokon. Az elmúlt tíz évben a
közelében sem volt ennek az értéknek, még 2014-ben és 2015-ben sem - januárra minden
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várakozás szerint 6000 dollár fölé mehet a tonnánkénti ár. Az sem látszik, hogy az ellátás
gyorsan megoldódna: ahol az időjárás nem tett be a tejtermelésnek, ott az említett uniós
kvótadöntés fektette két vállra a termelőket.
Az olyan nagy tejipari cégek, mint a dán Arla Foods - az Anchor és Lurpak termékek gyártója
- már a nyár közepén megüzenték a főbb piacoknak, hogy karácsonykor hiány lehet vajból,
ezért veszélybe kerülhetnek az ünnepi sütemények - írta korábbi cikkében a Financial Times.
A tehenek nem tehetnek róla!
Az időjárás két szempontból is gondot okoz a termelőknél: a tehenek 20-21 fokos
levegőhőmérséklet felett kevesebbet esznek, így kevesebb tápanyag jut a szervezetükbe. A
hőségben pedig rengeteg vizet veszítenek, amely szintén a fejhető mennyiség rovására és
zsírtartalmára megy. A főbb exportországok közül többen is komoly esőzések voltak az
elmúlt időszakban, amely a takarmányozást nehezíti, mert a sárban nehezebben betakaríthatók
a termények - írja a New Zeeland Herald szakcikke.
A vajhiány másik oka a megnövekedett kereslet. Az elmúlt évtizedekben vérre menő vita volt
a margarin és a vaj egészségességéről, amelyben jelenleg az utóbbi lobbicsoport üzenete az
erősebb. Valójában a dietetikusok és a táplálkozáskutatók szerint nincs érdemi különbség a
két élelmiszer között, mind a kettő esetében mértékletes fogyasztást ajánlanak.
Forrás: www.napi.hu
A tejrajongó nagykövet
2017. szeptember 23.
Sose lehet tudni, hova vezet egy-egy gyerekkori szokás. Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes
úszóbajnok tejes müzli iránti rajongása például a tej nagyköveti címhez.
Kapás Boglárka igazi fiatal úszótehetség. Érdemes odafigyelni rá, bár még csak 23 éves, de a
2016-os Nyári Olimpiai Játékokon 800 méter gyorson Rióban bronzérmet szerzett. A magyar
sportolók utánpótlás programjának egyik figyelemreméltó tagja, aki számos hazai támogatást,
ösztöndíjat és egyéb elismerést zsebelt már be, köztük a Junior Príma díjat.
Nem véletlen, hogy a Tej Terméktanács őt választotta Tej Nagykövetévé.
„A tejben található tápanyagok hozzásegítenek az eredményes munkához, és élsportolóként
mindent megteszek annak érdekében, hogy elérjem a céljaimat. Tavaly derült ki egy vérvétel
kapcsán, hogy laktóz- és gluténérzékeny vagyok. Azóta még tudatosabban figyelek a
táplálkozásomra, de tejből bármikor, bármennyit meg tudnék inni.
Gyerekkoromban minden napot müzlis tejjel indítottam és azzal is zártam. Sokat viccelődtek
a családban, hogy egy nap még én leszek a müzlik dobozán. Nos, végülis majdnem bejött” –
nyilatkozta viccelődve Kapás Boglárka, aki a Tej Terméktanács standján közönségtalálkozón
vett részt. Forrás. www.magyarmezogazdasag.hu
A tejpótlók nem pótolják megfelelően a tejet
2017. szeptember 27.
A tehéntejnek – mint gyakorlatilag mindennek a mai világban – meglehetősen vegyes a
megítélése, hisz rengeteg tanulmány született már eddig pro és kontra, az igazság pedig
vélhetően valahol félúton van. Azonban maradva a bizonyított tényeknél: a tehéntejben
rengeteg hasznos dolog van, többek között jód is, ami kiemelten fontos az emberi
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szervezetnek. A tejpótlókban viszont nincs, ami komoly jódhiányt idézhet elő a tejet nem
fogyasztóknál, állítja egy a British Journal of Nutrition magazinban megjelent új tanulmány.
A University of Surrey kutatói által végzett kísérlet első a maga nemében: 47 különböző
tejalternatívát – köztük a szója, mandula-, kókusz-, zab-, rizs- és mogyorótejet – hasonlítottak
össze a tehéntejjel (bár kihagyták a speciálisan az újszülötteknek és gyereknek készített
termékeket). Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a tejpótlók többségében nincs meg a
szükséges mennyiségű (nagyjából 2 százaléknyi) jód.
A jód egy igen fontos nyomelem az emberi szervezet működésében, jelen van a pajzsmirigy
által termelt két hormonban, ami magzati- és fiatalkorban elengedhetetlen a megfelelő testi és
szellemi fejlődéshez. Korábbi kutatások bebizonyították, hogy a terhes nők alacsony
jódszintje például összefüggésbe hozható azzal, hogy a gyermekeik rosszabbul teljesítenek az
IQ- és olvasási teszteken (9 évnél fiatalabb gyerekeket vizsgáltak).
Egy pohár tejalternatíva mindössze 2 mikrogramm jódot tartalmaz, ami nagyon kevés. Egy
felnőttnek napi 150 mikrogrammra van szüksége, egy terhes nőnek pedig 200-ra - mondta
Margaret Rayman, a University of Surrey professzora.
Aki ilyen-olyan okokból nem tud vagy nem akar tehéntejet fogyasztani, azoknak jó jódpótló
lehet a himalájai kristálysó, a tengeri halak, a burgonya vagy az áfonya, illetve kisebb
mennyiségben az aszalt szilva és a tojás is tartalmaz jódot. Forrás: www.index.hu
Útmutató készült a kistermelői élelmiszer-előállítás és -értékesítés jó higiéniai
gyakorlatához
2017. szeptember 27.
Ingyenesen elérhető a Földművelésügyi Minisztérium (FM) honlapján a kistermelői
élelmiszer-előállítás és -értékesítés jó higiéniai gyakorlatát összefoglaló útmutató. A
kifejezetten élelmiszer-előállító kistermelőknek szánt dokumentum segíti az élelmiszervállalkozásokat a rájuk vonatkozó jogszabályok értelmezésében, továbbá irányt mutat az
általuk végezhető tevékenységek, a tőlük elvárt igazolások, nyilvántartások és jelölések
rendszerében.
A kistermelők számára kulcsfontosságú dokumentumok összeállításában – az FM és a NÉBIH
munkatársai mellett – a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, majd 2014-től a Kisléptékű
Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete vett részt.
A jó higiéniai gyakorlat útmutatók célja általánosságban a kockázatokkal arányos,
megvalósítható intézkedések összegyűjtése az ésszerűség és az ipari gyakorlat alapján. Az
útmutatók segítik az élelmiszer-vállalkozásokat a rendeletek értelmezésében, a konkrét
tevékenységükre vonatkozó szabályzatok kidolgozásában, valamint vitás esetekben
vonatkoztatási alapul is szolgálnak.
Az élelmiszer-előállítás és -értékesítés jó higiéniai gyakorlat útmutató kifejezetten a
kistermelői élelmiszer-előállítók számára készült. Az iránymutató dokumentum részletesen
ismerteti, hogy milyen tevékenységeket folytathatnak a kistermelők, milyen igazolásokkal
kell rendelkezniük, továbbá milyen nyilvántartásokat kell vezetniük.
Az élelmiszer-előállítók és -értékesítők számára készült specifikus útmutató kitér a kötelező
és önkéntes jelölési szabályokra is. A higiéniai követelmények általános ismertetésén túl, a
hozzátartozó mellékletek segítségével, termékcsoportonként elkülönítve veszi számba az
egyes termékkörök előállítására és értékesítésére vonatkozó gyakorlati útmutatásokat. Az
útmutatóhoz csatolt nyilvántartás-, adatlap- és címkeminták a jogszabályi előírások megfelelő
alkalmazását segítik.
Az ingyenes útmutató letölthető az FM weboldaláról. Forrás: FM Sajtóiroda
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OMÉK: közönségdíjas a tejkamion
2017. szeptember 28.
A 2017. szeptember 19-24. között megrendezett 78. Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
számára hatalmas elismeréssel zárult. A Terméktanács standján felállított
tejtermékfogyasztást népszerűsítő óriás ’Tejkamion’ nyerte el ugyanis az OMÉK
Közönségdíját. A díjat a vásár záróünnepségén Dr. Nagy István miniszterhelyettes és Daróczi
László, az AMC ügyvezetője adta át Harcz Zoltán ügyvezető igazgatónak.

A Tejkamion – amely a Közösségi Marketing Alap (2/2015. FM rendelet) finanszírozásával
és az AMC támogatásával valósulhatott meg – látványos, interaktív programokkal mutatta be
a látogatók, elsősorban a gyermekek számára a tej útját, vagyis azt, miként kerül a tej a réten
legelő tehenektől a boltok polcaira. A kamion az OMÉK-ot követően indul a Tej Útjára, és
látogat meg kiskereskedelmi áruházakat, fesztiválokat, valamint edukációs programunk
keretében mintegy 50 általános iskolát.
Forrás: www.trademagazin.hu

Budapest, 2017. október 5.

A piaci hírek adott hónapon belüli esetleges változásainak pontosabb követhetősége
érdekében a sajtócikkek megjelenési sorrendben kerülnek feltüntetésre.

10

