
Hamarosan úgynevezett legen-
dás esteken is megkóstolhatók 
lesznek a Legendás Termékek 
Társulásához csatlakozott ma-
nufaktúrák készítményei – kizá-
rólag prémium kategóriás termé-
kek. Megjelent az első katalógus, 
s hamarosan webáruházukból is 
rendelhetünk – egyebek mellett 
– Székelyföld mára feledésbe 
merült specialitásából, a szilva-
pálinkás sajtból.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Idén augusztusban hívta életre 
a Legendás Termékek Társu
lását működtető céget a Szé

kelygyümölcs Egyesület – a kezde
ményezők hagyományos receptek 

szerint készült, helyi ízvilágot ma
nufakturálisan életre hívó cégeket 
kerestek fel.

Új tagokat várnak
A társulásnak jelenleg ti

zenhárom tagja van, de az ajtó 
nyitott mindenki számára. Mű
ködésük egyik célja kialakítani 
és piacra vezetni olyan prémium 
kategóriás termékeket, amelyek 
Székelyföld valódi ízvilágát tük
rözik – a tagok hajlandóságukat 
fejezték ki, hogy folyamatosan 
fejlesztik a kiemelt termékeket. A 
társulásban egy regula szabályoz
za a működést, amely egy belső 
minősítést is alkalmaz – a tagok 
ezt piculának nevezték el – a 
legmagasabb értékű picula a hár

mas. „A kezdeményezés három
pillérű: az első maga az alapot 
adó Székelyföldi Legendárium, 
a termékek népszerűsítésének 
eszköze, második a Legendás ter
mékek piacra vezetése, harmadik 
pedig a különböző szolgáltatá
sok lesznek. A helyi éttermekben 
úgynevezett legendás esteket 
szervezünk, ahol a résztvevők 
megismerkedhetnek egy legen
dával, elfogyaszthatnak egy le
gendához kapcsolódó vacsorát, 
s a háttérzene, illetve a pincérek 
öltözete is a legendát hívja élet
re” – magyarázza Tankó Ágnes, 
a társulás ügyvezető igazgatója. 
Az első ilyen estet a Gondűző ét
teremben szervezik, ahol helyet 
kapott az első, Legendás termé
keket felsorakoztató polc is.

Magyar kézműves ízek 
vásárán mutatkoznak be
Az utóbbi időben a társulás 

több vásáron és kiállításon mu
tatta be termékeit, s mindenhol 
fokozott érdeklődésnek örvend
tek. Tankó szerint ezek remek 
alkalmak voltak a helyi terme
lők népszerűsítésében, akik nem 
csak a prémium kategóriájú, le
gendás termékeit, hanem továb
bi portékáit is áruba bocsáthatja. 
Hétvégén a társulás tagjai a bu
dapesti magyar kézműves ízek 
vásárán vesznek részt. „Célunk 
hidat építeni a vásárló, a turista 
és a termelő között. Igény szerint 
a turisták elmehetnek mondjuk 
egy sajtműhelybe, megnézhetik 
hogyan készül a szilvapálinkás 
sajt, Székelyföld egy nagyon 
régi, mára feledésbe merült spe
cialitása” – állítja. Tankó sze
rint a Góbé termékeknek vagy 
az Átalvető programnak nem 
konkurensei, hanem partnerei, 
a vásárokon is közösen jelennek 
meg. Az első, ízléses termék
katalógusban a szentábrahámi 
gyógyteák és gyógynövényes 
sók, a Vargaféle mézeskalácsok, 
a torockói tejtermékek, az ivói 
vadhúsok, az etédi pálinkák, a 
nagyenyedi borok, Gáll Erzsé
bet háziszörpjei, a Firtos bivaly
farm termékei, a korondi méz, 
a Váncsaféle nyolctojásos szá
raztészták, a lövétei házikenyér 
kapott helyet – ezek hamarosan 
a társulás webáruházán is megte
kinthetők lesznek.

A SzürkemArHATArTáST párToLjA 
A közbirTokoSSág

Húsra alapoznának 
Zetelakán

Az idén vásárolt hatvandarabos szürkemarha-állományt 
hamarosan 100-120 fős csordára szaporítja a zetelaki 
közbirtokosság – mondta el lapunknak Jakab Ferenc, a 
közbirtokosság elnöke. Hozzátette, ha a több lábon állás 
érdekében a kistérségi vágópont-nyitási és húsfeldol-
gozási számításaik beválnak, a zetelaki szürkemarha-
állományt akár ötszáz állatra is felduzzaszthatják.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A Hargita megyei adottságokat és időjárási viszonyokat is 
nagyon jól bíró szürkemarhatenyésztésbe fogott idén a 
zetelaki közbirtokosság. Mint Jakab Ferenc, a közbirto

kosság elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a hegyi legelőik 
kihasználása érdekében idén tavasszal néhány szürke marha vá
sárlása mellett határoztak, a fellelkesülés viszont novemberre már 
bő hatvanfős csordára szaporította az állományt: ebből negyven 
darab törzsállományként, míg huszonkét darab állat borjúként, 
növendékjószágként került a zetelaki közbirtokosság frissen fel
újított, de a szabad tartást is remekül kiszolgáló istállójába. Mint 
kifejtette, az első 19 fős csoportot májusban Kovászna megyéből, 
míg rá egy hónapra egy 22 fős szürkemarhacsordát egy helybéli, 
ivói szarvasmarhatartótól vásárolták. „Az állományt szeretnénk 
viszont felszaporítani legalább 100120 darabra. Ezt egyrészt 
további állatok vásárlásával, másrészt pedig a növendékneve
léssel, a meglevő törzsállomány szaporodásával akarjuk meg
oldani. Így már egy családot is le tudnánk fedni munkával” – 
részletezi a közbirtokossági vezető. Hozzáteszi, ha megszeretik 
a szürke marhákat – illetve a kistérségi vágópont és húsfeldol
gozó létrehozására irányuló szándékuk is megvalósul –, akár 
ötszáz darabos állományig is felmehetnek, a közbirtokosság
hoz tartozó legelőterületek ugyanis ezt még bőven megbírják. 
„Nem titkolom, komolyan számolunk a biohús piacra való 
betörésével. A tartási feltételeink már megvannak, az állomá
nyunk pedig fokozatosan meg lesz hozzá. Már csak azt a pénz
forrást kell megtalálnunk, amivel kivitelezhetjük a kisvágóhíd 
és a hozzá tartozó húsfeldolgozó tervét. Én biztos vagyok ben
ne, hogy a biohústermékeinkre vásárló is akad” – magyarázza 
a zetelaki közbirtokosság elképzeléseit Jakab. A nagyállattartás 
pártolásával ugyanakkor lehetőségeikhez mérten a térségi gaz
dák szarvasmarhaállományfogyását is ellensúlyozni szeretnék, 
ami a közbirtokosság számára nemcsak az állattartóknak szóló 
példamutatás, hanem a legelőkre kért területalapú támogatás 
miatt is fontos. Az APIA márpedig az egységes területalapú 
támogatás folyósítását a legelőtestek gondozásához, tisztántar
tásához, legeltetéséhez köti.
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Legendás estek legendás ízei

Agrárgazdaság

Prémium kategóriás csemegék. A múltból a webre fotó: domján levente

> Bőven termett a kukorica. Idén 
nemcsak búzából növekedett a termés
hozam, hanem törökbúzából is, mely a 
becslések szerint 10,5 millió tonnára te
hető, ami 1,5 millió tonnával több, mint 
a 2010es esztendei. A rekordtermést 
Románia 2004ben jegyezte, amikor is 
14,5 millió tonna volt, de van egy nega
tív rekord is, a 2007es esztendei, amikor 
is az 3,8 millió tonnára csökkent. Félhi
vatalos becslések szerint világszinten az 
idei törökbúzatermés 827 millió tonna 
körüli, ebből az Európai Unió tagálla
mainak kukoricatermésszintje megkö
zelítette az 56 millió tonnát. Romániát 

a világ első tíz törökbúzatermesztői 
között tartják számon, az Unió szint
jén pedig a legelső, mármint a ter
ménymennyiség tekintetében, míg a 
hektárhozam vonatkozásában az első 
helyet Franciaország foglalja el. Amúgy 
a legnagyobb törökbúzatermesztő a 
becslések szerint az idén az Amerikai 
Egyesült Államok, mintegy 316 mil
lió tonnával, második pedig Kína 173 
millió tonnával. A tízes ranglistán ré
giónkból még csak Ukrajna szerepel, 
a 8. helyet foglalva el közel 12 millió 
tonnás termésével. A legnagyobb ku
koricatermesztő, az Amerikai Egyesült 

Államok az idén a megszokottnál keve
sebbet takarított be, s egyes piaci elem
zők szerint ennek szerepe van abban, 
hogy a kukorica világpiaci ára növek
vő tendenciájú. 2010 augusztusában a 
tőzsdei jegyzés 175 euró/tonna volt, 
míg idén szeptembertől 228 euró/ton
nás áron értékesítenek.

A törökbúzatermesztés tekintetében 
hasonlóképpen a búzáéhoz egy erőteljes 
koncentráció érződött az elmúlt esz
tendők során. Országos viszonylatban 
tíz nagy kukoricatermesztőt tartanak 
számon: ebből a legnagyobb a Culiţă 
Tărâţă tulajdonában lévő TCE 3Brazi 

9800 hektáron termeszt törökbúzát, 
s az idén 8000 kg/hektár terméshoza
mot realizált. A brassói Ioan Niculae 
nevéhez fűződő Interagro 4600 hektá
ron termesztett kukoricát, 10 tonnás 
hektáronként terméshozamot érve el. 
A görög Jean Valdis DornaAgri 3500 
hektáron termesztett törökbúzát, né
mileg gyengébb hektárhozamot ért el: 
6 tonna/hektárt. A legjelentősebb hazai 
kukoricatermesztőként tartják számon 
a líbiai Jihad El Kali üzletembert is, az 
Agro Chirnogi és a Maria Trading tulaj
donosát, aki 11 200 hektáron termesz
tett szemes növényt.hí
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