
Svájci szakembertől leshetik 
el a sajtkészítés eddig még 
ismeretlen fortélyait a tejter-
melő gazdák a Gyulafehérvári 
Caritas Vidékfejlesztés gyer-
gyó szentmiklósi kirendeltsé-
gén, egy háromévesre terve-
zett együttműködés keretében. 
Kon rad Suter oktató és két tár-
sa a Svájci Életminőség Szer-
vezet támogatásával érkezett 
Gyergyószentmiklósra – a sajt-
mester korábban már tartott itt 
tanfolyamot, ezért a mostani 
képzés során arra is szakított 
időt, hogy volt tanítványai sajt-
jait megkóstolja.
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Svájci szakembertől tanul-
hatják a kiváló minőségű 
sajtok készítésének, érle-

lésének módját azok a Hargita 
megyei tejtermelő gazdák, akik 
jelentkeznek a Gyulafehérvári 
Caritas Vidékfejlesztés által szer-
vezett sajtkészítő tanfolyamra. 
Konrad Suter, aki maga is gazdál-
kodó, már negyven éve foglalko-
zik sajtkészítéssel, sőt Svájcban 
minőségellenőre az ott készült 
sajtoknak. A sajtmester másod-

szor volt Gyergyószentmiklóson, 
először a gazdák portáit nézte 
meg, felmérte az itteni termelési 
viszonyokat és többek között a 
kézi fejés fortélyairól, a fejőgép 
tisztán tartásáról látta el taná-
csokkal a termelőket.

Székely sajt svájci módra
A háromnapos tanfolyam so-

rán a szakma egyik legjobbja mu-
tatta meg, miként készül a világ-
hírű, érlelt svájci sajt. A képzésre 
olyan gyergyószéki, kászoni és 
udvarhelyszéki gazdák jöttek el – 
és jelentkezhetnek továbbra is –, 
akik szarvasmarha-, kecske- vagy 
juhtenyésztéssel, tejtermeléssel 
fog lalkoznak, és érdeklődnek a 
sajtkészítés iránt. Kikötés, hogy 
a gazdák adják tovább a meg-
szerzett tapasztalatokat, egyre 
szélesebb körben téve elérhetővé 
a minőségi sajtok előállításához 
szükséges tudást. Többen el is 
hozták sajtjaikat, hogy Konrad 
Suter véleményt mondjon azok-

ról, és további tanácsokkal lássa 
el őket.

– Van min változtatniuk az 
itteni termelőknek, a svájciakhoz 
képest a székely gazdának igen 
kevés ismerete van arról, hogy 
mit is jelent a tejfeldolgozás: 
csupán néhány fajta oltóanyagot 
használnak, nem ismerik azo-
kat az érleléshez szükséges ada-
lékanyagokat, amitől minőségi 
lesz a sajt – mondták a képzést 
szervező Caritas Vidékfejlesztés 
munkatársai.

Emberi munka 
a gépi munkával szemben
Michael Rouss svájci gazda 

is csatlakozott az oktatóhoz, aki 
lapunknak kifejtette, hogy bár 
kevésbé népszerű nálunk a sajt-
készítő szakma, a székely gazdák 
munkamódszerei nagyon hason-
lítanak a svájciakéhoz. 

– Svájcban nem jellemző a túl-
zott gépesítés, nálunk nem cserél-
ték le a gépek az embert – mond-

ta. Michael Rouss, bár azt látja, 
hogy Svájcban társadalmi szinten 
is sokkal megbecsültebb szakma a 
pásztorkodás, állattenyésztés, mint 
Székelyföldön, bízik benne, hogy 
itt is nagyobb teret hódíthat. – A 
biotermékek kelendők a piacon. 

Bürokráciából nem lehet megélni, 
ráadásul a tehénnek nem kell ké-
rést írni, hogy tejet adjon – ismer-
tette nézőpontját a svájci gazda. 
Szerinte a megtermelt és előállított 
javakkal kapcsolatos mai mentali-
tás azt diktálja, hogy mindenből 
minél több kell, lehetőleg olcsón 
és könnyen – emiatt került háttér-
be a hagyományos gazdálkodás. A 
jövőt egyébként abban látná, ha 
„minél több ember térne vissza az 
íróasztalok mellől a földekre”.

Konrad Suter kóstolóval egybekötött bemutatót tartott. Sajtkészítés mesterfokon
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