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Ágyaspálinka, ámorméz és retekcsíra egy asztalon
2012. május 25., Szabó Zoltán Attila
Címkék: Kiváló Magyar Élelmiszer élelmiszer könyv.ágyas pálinka Bolyhos Ágyaspálinka Fesztivál KMÉ V édjegy
Pest megye egyik legjelentősebb seregszemléjévé nőtte ki magát az Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál. Az
eseményre közel húszezren látogattak el a hétvégén, amely egyszerre lett a pálinka, a hungarikumok, a
Kiváló Magyar Élelmiszer védjeggyel ellátott termékek és a zene ünnepe. A KMÉ sátrában különleges
falatok, ízek, illatok keveredtek – igazolva, hogy a magyar élelmiszeriparnak vannak rejtett tartalékai.
Bolyhos Zoltán főszer vező szer int az Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál attól lett ennyir e siker es, or szágszer te
megsüvegelt r endezvény, mer t első per cétől fogva a minőségelv hatja át. – Újszilváson nem divat a kaszálás – jegyzi
meg nyomatékosan Bolyhos –, ide akár milyen ár uval nem lehet eljönni, ahogyan a jómodor is kötelező „tar tozék” a
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Ener giaszolgáltatók: a bir odalom

sátr akban, a pavilonokban. Ráadásul betar tjuk a magunk hozta szabályt, amely alapján a fesztivál minden
ter méktípusból csupán kettőt fogad be. Elismer ésnek, egyfajta visszaigazolásnak ér ezzük, hogy idén tízszer es volt a

visszavág?!

túljelentkezés az ár usok r észér ől, s még azt is elfogadták, hogy menet közben, a ser egszemle alatt folyamatosan

Kapcsolódó oldalak

ellenőr iztük a minőséget és teszteltük a kiszolgálás, a vendéglátás nívóját.
„Szigorúbbak a KMÉ paraméterei, mint amit az élelmiszerkönyv előír”
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Kiváló élelmiszer ek, díjazott pálinkák fesztiválja
Újszilváson
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A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy vonzza a
díjakat?!

A pálinkafesztivál a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegynek
kitűnő hír ver ést jelent. Egyr észt igazolja, hogy a hazai

CÍMKEFELHŐ
AMC ar atás bónusz-malusz elállás élelmiszer
élelmiszer könyv életbiztosítás elfogadóhely

élelmiszer ipar nak minden ismer t gond ellenér e vannak
er őtar talékai, másr észt jelzi, hogy azok, akik a minőségből nem

er dőír tás fogyasztói klub gépjár mű
felelősségbiztosítás Gr eenpeace jegyár Kálloy
Molnár Péter labór atór iumi vizsgálat Magyar

engedtek az évek sor án, fenn tudtak mar adni, sőt, tovább
tudnak lépni. Per sze, kemény munkával, átgondolt str atégia
r évén…

Ener gia Hivatal NMHH szellemi tulajdon tudatos
fogyasztó UV szűr és

A KMÉ-védjegy egyik – helyi – bir tokosa a Ber tók Méhészet.
Ber tók Mihály méhészmester meséli: vállalkozásuk egy 1956-ban
Újszilváson alapított méhészetr e épült. – Az elmúlt 56 év

Fazekas Sándor és Bolyhos Zoltán a fesztiválon

szakmai tapasztalata alapján kifejlesztett ter meléstechnológiánk gar antálja a különböző fajtamézek megfelelőképpen
elkülöníthető ter melését. A ter mészetes és tiszta mézeir ől ismer t vállalkozás – egyebek mellett – a Tisza ár ter én, a
nyár elején, gazdagon nyíló cser je, a gyalogakác, avagy a víziakác nektár jából készít ámor mézet, de találni a palettán
ar anyvesszőmézet, gesztenyemézet, hár smézet, napr afor gómézet is. A magyar specialitásként ismer t selyemfűméz
szintén r észe a nagy egésznek. (Kevéssé ismer t tény, hogy a legnagyobb összefüggő selyemfűmezők Magyar or szágon
lelhetőek fel.)
A méhészmester úgy véli: a KMÉ-védjegyr e mind több vásár ló figyel oda, ami segíti az ér tékesítést. Akár a
hiper mar ketekben is, mer thogy ott is megtalálhatóak a Ber tók-ter mékek, noha szállítanak a német piacr a is. Ber tók
üdvözli a Kiváló Magyar Élelmiszer ek esetében a sok és r endszer es ellenőr zést, mivel így az elismer és elismer és mar ad.
– Tavaly 27-28 ellenőr zés vár t r ánk. Ugyanez a piaci ter melőkkel aligha tör ténik meg. Megjegyzem, szigor úbbak a KMÉ
par améter ei, mint amit az élelmiszer könyv előír, de jó így, hisz’ nekünk, a ter mékeket előállító vállalkozásoknak ez
fontos visszajelzés, fokmér ő. Ber tókék e pillanatban egyébként 140 kaptár t számlálnak. Üzemük egy családi ház
mögött működik, „takar ásban”.
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A reklámtevékenység
fogyasztóvédelmi aspektusai
2012. március 30.

A vállalkozások sokszor
nincsenek tisztában az
alapvető fogyasztóvédelmi,
r eklám- és ver senyjogi
követelményekkel. Az
Or szágos Fogyasztóvédelmi
Egyesület (OFE) elektr onikus
infor mációs kiadványa ehhez nyújt segítséget
a ker eskedők, szolgáltatók számár a.
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Varázspác és babcsíra

Testsúly [kg]:

Ma

Az újszilvási ser egszemlén a Pápai Böllér Fűszer Kft is tiszteletét tette. A céget 1991-ben alapították. 2000-ben jelent
meg házi disznótor os fűszer kever ék-családjuk, amelyet a FOODAPEST kiállításon azonnal díjaztak. Az Ágyaspálinka
Fesztiválr a is újdonságokkal ér keztek, például olyan ételízesítővel, amelyben nincsen só, illetve folyékony
fűszer kever ékeket (mustár os bor sosat, gör ögöt, magyar osat, olaszosat, pikánst), amelyek összefoglaló neve: a
var ázspác.
A Böllér Fűszer Kft szakér tője, Szőke László meger ősíti: a KMÉ-védjegy bizalmi tőkét jelent. Vannak ugyanakkor olyan
alapkér dések, amelyek változatlanul válaszr a vár nak az élelmiszer ipar ban. – Rendet kellene tenni a kér désben – jegyzi
meg Szőke –, hogy mit tekintünk magyar ter méknek és mit nem. Kevesen tudják ugyanis, hogy a fahéj vagy a cur r y
nem magyar fűszer, és ar r ól sem esik sok szó, hogy a magyar papr ikaként elcsomagolt ter mékekben legtöbb esetben
külföldi papr ikát találni.
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Előnyben részesíti Ön a magyar
termékeket?

Ér dekes a helyzete az Ökovital Kft-nek is. Eleve speciális ter mékeket hoznak for galomba,
olyanokat, amelyek pályázati besor olásakor a hatóságok és a gr émiumok tagjai nem
r itkán zavar ba jönnek. A Hintalan Györ gy vezette vállalkozás vízkultúr ás

Ha nem sokkal dr ágább, inkább a

csír ater mékekkel foglalkozik 2002 óta. Ma már 7 ter mékükön díszeleg a Kiváló Magyar

magyar t választom

Élelmiszer felir at.

A minőség a fontos, nem az ár u
er edete

– Egyr e többen ébr ednek r á, hogy a csír áknak nyilvánvaló előnyös egészségügyi tar talmuk
mellett élvezeti ér tékük is van – figyelmeztet Hintalan, aki szer int itt az ideje a
gyer ekeket az egészségtelen chipsekr ől „átszoktatni” a r etekcsír ár a, a bor sócsír ár a, a

Mindig az olcsóbbat választom
[Megjegyzés ír ása]

hagymacsír ár a, a lucer nacsír ár a, a zsázsár a, vagy épp a babcsír ár a. Megjegyzi:
utóbbiér t általában lelkesedni szoktak a gyer ekek a kóstolókon.

Szavazok
Debütált a Szájder!
A kistér ség bor át is elhozták az újszilvási eseményr e. Ter mészetesen a Tápio-Vin– mely a
hír es Kincsem Pince „leszár mazottjának” tekinthető – volt a beszállító. Az idén a 2009-es caber net sauvignon nedűvel a
vadászok vör ösbor a címet elnyer ő pincészet sajátos utat választott: nem ker esik a hiper mar ketek kegyeit, bor uk

PARTNEREK / TÁMOGATÓK

legjavát saját élménycentr umukban, tápiószentmár toni látogatóközpontjukban ér tékesítik. Szakér tőjük, Kiss Attila

Nemzeti

szer int egyr e inkább siker ül igazolni, hogy az Alföldön szép bor okr a lelni, ennél fogva tévedés, hogy csak a

Fogyasztóvédelmi
Hatóság

kommer sznek jut hely ezen a tájon. – Jó lenne, ha r áébr ednénk végr e, hogy a Kunsági Bor vidék tör ténelmi bor vidék!
És ha már a nedűket vesszük számba, amelyek közt most nyilvánvalóan az újszilvási pálinkákr a jutott a legnagyobb
figyelem, a fesztiválon a Szájder is debütált. De mi az a cider ? Röviden: almabor. Picit hosszabban és hivatalosabban:
„alapesetben almából készülő italféleség, amit ledar álnak és kipr éselnek, majd viszonylag alacsony hőfokon (5-10 °C)
er jesztik. Mielőtt az összes cukor elter jedne, hor dókba fejtik és légmentesen lezár ják. Ezt követően még egy picit

Pénzügyi Szer vezetek
Állami Felügyelete

tovább er jed, így lesz a keletkező szén-dioxidból kellemesen bubor ékos, a sör és a bor közti átmenetet „képviselő”
finomság”. Amelyben ott piheg a méz is…

Gazdasági
Ver senyhivatal

Fontos tudnivaló, hogy a cider eddig leginkább Angliában és Fr anciaor szágban hódított. Br etagne-ban az almából
készített alkohol egyenesen nemzeti italnak számít. Magyar or szágon egy nagykőr ösi vállalkozás igyekszik
meghonosítani.
Megosztás:

Tweet

Nyomtatás

Küldés e-mailben
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Nemzeti Civil
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SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szer etne a cikk tar talmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem
r endelkezik hozzáfér éssel, r egisztr áljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztr áció ]
Felhasználó azonosító:
Jelszó:
Hozzászólás ír ása
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Kiadja az Or szág o s Fo g yasztó v édelm i Eg yesület

Tudta ezt? , Egészséges táplálkozás melléklet

Telefon: +36-1-392-5285, +36-1-392-5287
1138 Budapest, Dagály utca 11.

Technológia és design: EUSAN Kft.

A honlap és a Kosár online fogyasztóvédelmi magazin a Szociális
és Munkaügyi Minisztér ium által kiír t és az ESZA Tár sadalmi
Szolgáltató Nonpr ofit Kft. által meghir detett FV-I-10-D
pályázaton elnyer t támogatásból valósult meg.
"2011. június 1. – 2012. május 31. közötti időszakban a megjelenést a
Nemzetgazdasági Minisztér ium fogyasztóvédelmi tár sadalmi szer vezetek 2011. évi
támogatása pályázati felhívás „Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi
magazinon ker esztül” kategór iában (a pályázat kódja: FV-I-11-D) elnyer t 3.000.000 Ft
támogatás biztosítja."

E-mail: kosar @ofe.hu

