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Az Európai Bizottság jelenleg 1 230 
bejegyzett elnevezést tart nyilván. A 
nyilvántartásba vétel, azon túl, hogy 
védelmet biztosít az elnevezés hasz-
nálatával való visszaélések ellen, az 
azonos közösségi szimbólum révén 
beazonosíthatóvá és a köztudatban is 
egyenértékűvé teheti a hazai terméke-
ket más tagállamok híres termékeivel. 

Tavaly márciusi híradásunk óta 92 
új bejegyzés született. Az elmúlt több 
mint egy év változásainak részleteiről 
egy következő cikkben adunk majd 
hírt. Most inkább ismerkedjünk meg 
közelebbről is azzal a két hagyományos 
magyar termékkel, amelyekre eddig is 
büszkék voltunk.

Szentesi paprika
A minőségi paprikatermesztést be-

folyásoló tényezők – a hőmérsékleti 
és fényviszonyok, valamint a talajtani 
és vízrajzi adottságok – igen kedvező 
körülményeket teremtettek a szentesi 
tájtermesztési körzetben megvalósult 
öntözéses paprikatermesztés kialaku-
lásának. 

A folyamat a XIX. század második 
felében a térségbe betelepedő ún. bol-
gárkertészek (speciális kisüzemi mód-
szerekkel, melegágyi hajtatással és ön-
tözéssel zöldséget termelő kertészek) 
úttörő munkája révén indult útjára. 
Az ennek révén híressé vált „Szentesi 
paprika” azóta is termesztésben van. 

Számos történelmi adat bizonyítja a 
„Szentesi paprika” hírneve és a terület 
között évszázadok óta fennálló kapcso-
latot. Az étkezési paprika magyaror-
szági megjelenése a bolgárkertészek 
Szegvár Úsztató majornál 1875-76 
telén történt letelepedésétől számít-
ható. Az 1895-ös nagy mezőgazdasági 
összeírás szerint az ország összes pap-
rikatermésének 92,74%-a a délkeleti 
országrészben, Szentes környékén 
összpontosult. 

A kertészek a mai Csongrád me-
gye területének humuszban gazdag, 
könnyen felmelegedő, réti csernozjom 
és öntéstalajait vették bérbe, és lehe-
tőség szerint enyhe lejtésű területet 

választottak. Korai termesztéshez elő-
csíráztatott magokat és melegágyakat 
használtak. A palántanevelő ágyakban 
is köztestermesztést végeztek, például 
a paprika mellett uborkapalántát ne-
veltek, ami a paprika kiültetése után 
helyben maradt. A kipalántázott növé-
nyeket kis földlabdával ültették ki. 

Jelentős és rendszeres öntözést ho-
nosítottak meg: felmelegedő állóvizet 
vagy sekély, lassú mozgású folyóvizet 
használtak öntözésre. A víznyerésre 
és elvezetésre egyedülálló módsze-
rük volt. Szentes környékén ebben az 
időszakban az ún. láncvödrös kereket 
használták, ami alkalmazkodott a vál-
tozó vízszinthez.

A szentesi tájtermesztési körzet-
ben igen kedvező a talajfelszín hőgaz-
dálkodása. Mivel a talaj, amelyen a 
„Szentesi paprika” termesztése törté-
nik, több hőt nyel el, mint ami a hajnali 
időszakban a kisugárzással távozik, a 
talaj és a felette lévő levegő hőkészlete 
gyarapszik, ami a hőmérséklet emel-
kedését vonja maga után. A harmoni-
kus hőszolgáltatás révén megvalósuló 
kiegyenlített mikroklíma és a bolgár-
kertészek által bevezetett öntözéses 

termesztés együtt hozzájárul ahhoz, 
hogy a hő- és vízigényes „Szentesi pap-
rika” rendkívül zamatos legyen.

A szentesi tájtermesztési körzet 
Magyarország délkeleti részén, az Al-
föld egyik legmélyebb medencerészé-
ben található. A „Szentesi paprika” 
termesztése Csongrád megye követ-
kező településeinek közigazgatási ha-
tárain belül történik: Derekegyháza, 
Fábiánsebestyén, Felgyő, Mindszent, 
Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár és 
Szentes. Domborzati szempontból 
igen különleges helyet foglal el a terü-
let, mert itt húzódnak az ország legmé-
lyebb fekvésű területei. A terep három 
oldalról, a szomszédos megyék felől a 
Tisza völgye felé lejt. A térség vízrajzi 
rendszerének legfontosabb folyóvize a 
Tisza, amely egyben az egész termé-
szetföldrajzi arculat meghatározója is. 

A térséget jellemző felszíni vizek 
sokaságából adódóan az itt uralkodó 
talajtípus a karbonátos és szolonyeces 
réti csernozjom talaj. A termőterület 
talaját jó fizikai állapot, morzsás szer-
kezet, jó víz- és tápanyag-gazdálko-
dás, magas humusztartalom és vastag 
termőréteg jellemzi, amely könnyen 
felmelegedő, valamint gyengén lúgos 
kémhatású.

A „Szentesi paprika” termeszté-
se során a termés beltartalmi érté-
két kialakító éghajlati tényezők közül 
egyrészt a fény és a napsütéses órák 
száma, másrészt a hőmérséklet és a 
besugárzott hőösszeg a meghatározó. 

A szentesi tájtermesztési körzetben 
elsősorban a kontinentális éghajlati 
jellegzetességek uralkodnak. A nap-
fénytartam egyenletesen oszlik meg 
a térség területén. A napsütéses órák 
évi középértéke 2 050 óra. A termőte-
rület – az évi középhőmérséklet ala-
kulását figyelembe véve – az ország 
legmelegebb területei közé tartozik. 
Az évi középhőmérséklet +10-11 °C, a 
tenyészidőszak hőösszege pedig 3 200-
3 300 °C, ami a melegigényes paprika-
termesztés szempontjából igen kedve-
zőnek tekinthető.

Az évi csapadékmennyiség vonatko-
zásában viszont ez az ország legcsapa-

Védetté vált a szentesi paprika  
és a tepertős pogácsa

Legutóbbi híradásunk óta az Európai Bizottság a „Szentesi paprika” és a „Tepertős pogácsa”  
elnevezéseket jegyezte be az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.  

A jó hírek kapcsán folytatjuk márkavédelemmel foglalkozó sorozatunkat.

A termés beltartalmi értékét kialakító  
éghajlati tényezők közül a fény és a  
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dékszegényebb területe, átlagosan évi 
500–550 mm csapadékkal. A csapadék 
éven belüli eloszlására jellemző, hogy 
annak 40%-a a téli félévben, 60%-a pe-
dig a nyári félévben hullik le. A vízigé-
nyes paprikatermesztést 
tehát csak a kedvező 
vízrajzi adottságok 
következtében ki-
alakult – és a bol-
gárkertészek által 
bevezetett – öntö-
zéses termesztés 
tette lehetővé.

A földrajzi területről 
származó „Szentesi papri-
ka” főbb fogyasztási-élvezeti értékei és 
jellemzői: a rendkívül zamatos, fűsze-
res, édes, illetve csípős íz; az intenzív 
paprikaillat, illetve őrölt fűszerpapri-
kára emlékeztető illat; valamint a vé-
kony héj. A bogyók húsvastagsága 3-7 
mm, ami a döntően friss fogyasztás 
során is lehetővé teszi az íz- és zamat-
anyagok élvezetes feltáródását.

A fehér, ún. töltenivaló „Szentesi pap-
rika” éretten sikamlós tapintású, bőre 
kisimult, csúszós, roppanva törik, be-
gyűrt tompa végű és vastaghúsú. Fris-

sen ható paprikaillata és zamatossága 
igen jellegzetes, amely a fogyasztók né-
pies megfogalmazásában úgy hangzik: 
„a szentesi paprikának íze van”. 

A hegyes erős „Szentesi paprika” 
héja fényes, sima vagy enyhén hul-

lámos, formája hegyes, hosszú, 
húsának állaga tömör. A termés 

intenzív paprikaillatú, csípős, 
kellemes zamat- és ízhatása 
van. A kápia csoportba tarto-
zó „Szentesi paprika” alakja 
kúpos, kissé lapított, húsának 

állaga tömör, héja középvastag. 
Felülete sima fényes és a földrajzi 

környezet hatására (fény, hő) kialaku-
ló bársonyos, sötétpiros színe igen von-
zó. A paradicsomalakú „Szentesi pap-
rika” alakja igen jellegzetes: lapított 
gömb, héja a húsvastagság ellenére is 
igen vékony, termésfelülete sima, színe 
szedésre éretten mély piros.

A természeti tényezőkhöz társul a 
helyi gazdák munkája és a hajtatásos 
termesztésben alkalmazott gyakorla-
ti tapasztalatok (hőszabályozás, szel-
lőztetés, árnyékolás, növényápolás) 
családban történő átörökítése. Az így 
felhalmozott szaktudás ellensúlyozni 

tudja az utóbbi évtizedekben kialakult 
szélsőséges időjárás következtében 
fellépő kedvezőtlen hatásokat, bizto-
sítva és lehetőség szerint megőrizve a 
„Szentesi paprika” ízét, színét, zama-
tát és az egyes fajtatípusokra jellemző 
tetszetős formáját.

A bolgárkertészek által bevezetett 
technológia ugyanis a mintegy 150 éve 
tartó termesztés során a kor követel-
ményeinek megfelelően változott. A 
paprikatermesztéshez nélkülözhetet-
len tényezők a termesztés folyamán 
átértékelődtek, új termesztési mód-
szerek jelentek meg. 

A kezdetektől az 1960-as évekig a 
termesztés legfontosabb tényezőinek 
a jó talajadottságok, az öntözés lehe-
tősége (Tisza, Körös és az öntözőcsa-
torna rendszerek), a napfényes órák 
száma (korai termesztés lehetősége), 
valamint a kora tavaszi felmelegedés 
számított. 

A következő korszak az 1960-as 
évek végétől a 1980-as évek végéig tar-
tott. A korai felmelegedést, a téli-ta-
vaszi hónapokban a magas napfényes 

(folytatás a 136. oldalon)
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órák számát optimálisan kihasználva, 
fóliaházas termesztésre kezdték el 
hasznosítani a paprikatermesztők. A 
térségben feltárt geotermikus energia 
hatására a „Szentesi paprika” termesz-
tése a szabadföldről bekerült az üveg-
házakba, fóliákba, ahol a talaj nélküli 
termesztés van elterjedőben.

Tepertős pogácsa
A tepertős pogácsa az első olyan 

termékünk, amely Hagyományos Kü-
lönleges Termék (HKT) jelölést és vé-
delmet kapott az Európai Bizottságtól. 
Ebbe a kategóriába olyan élelmisze-
rek tartoznak, amelyek hagyományos 
jelleggel bírnak, azaz legalább 25 éve 
bizonyított a használatuk az EU pia-
cán. A nyilvántartásba való felvételt a 
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje kez-
deményezte.

A „pogácsa” szó első előfordulása 
1395 körülre tehető, eredetileg ha-
muban-parázsban sült lepénykenye-
ret jelentett. A magyar népmesékben 
„hamuban sült pogácsa” néven vált is-
mertté. A kenyér módjára fogyasztott 
lepénykenyér megnevezésére egészen 
a XVII. századig a pogácsakenyér, 
pogácsás kenyér kifejezés volt hasz-
nálatos. A mai formájában ismeretes, 
apróbb, hengeres formájú szaggatott 
változat a késő középkorban vált álta-
lánossá Magyarországon, mint a pa-
raszti konyha leggyakoribb, változa-
tos összetételben készült sült tésztája. 
Népszerűségét máig megtartotta.

A „Tepertős pogácsa” ki-
alakulását két feltétel tet-
te lehetővé: egyrészt 
szokássá vált a sza-
lonnából zsírt kisütni, 
másrészt a tepertő be-
került a mindennapok 
étkezésébe. A szalonna 
kisütése, belőle tepertő 
nyerése – egy az 1770-es 
évekből származó somogyi 
középnemesi háztartás leírása alap-
ján – a XVIII. századtól jelenhetett 
meg a nemesi családok háztartásában. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a nemesi 
háztartások hagyatéki leltárai szerint 
a zsírosbödönök az Alföldön a XVIII. 
századtól jelentek meg (Cegléd 1850-
1900. Ceglédi Kossuth Múzeum kiadá-
sa Cegléd, 1988., p.: 28., 30. Szűcs). A 
paraszti, népi sertésfeldolgozásban a 
zsír kisütését, illetve a sertészsír étke-

zési célú elterjedését a XIX. századtól, 
a század közepétől valószínűsíthetjük 
annak alapján, hogy az 1850-es évek-
ben a Duna-Tisza közti paraszti leltá-
rokban már szerepel a zsírosbödön.

A Közép-Tisza vidékén – szóbeli 
néprajzi adataink szerint – a XIX–XX. 
század fordulóján a tepertőt a parasz-
ti háztartásokban még szappanfőzésre 
használták, fogyasztása fokozatosan 
alakult ki. A disznóölés után friss, fő-
ként apró, bőr nélküli tepertővel sütöt-
ték a pogácsát. 

Az 1930-as években készült, nagy 
összefoglaló néprajzi munkában a po-

gácsát keletlen és kelt búzatész-
tából és – többek között – már 

tepertővel ízesítve említik 
(Bátky Zs.: Táplálkozás. In: 
A magyarság néprajza. Bu-
dapest, 1933. p.: 100), így el-
mondható, hogy a XX. szá-

zad elején már általánossá 
vált a kelt tészta dúsítása a 

kisütött szalonna tepertőjével.
A „Tepertős pogácsának” ma is 

fontos szerep jut a mindennapi étke-
zésben, tartalmas levesek (gulyásle-
ves, bableves) után második fogásként. 
Munkaértekezletek, konferenciák ven-
dégváró terméke. A háziasszonyok is 
szívesen sütik, különösen családi alkal-
mak (lakodalom, keresztelő) és ünne-
pek, így karácsony és húsvét idején, de 
a falusi turizmusban is gyakran kínál-
ják borkorcsolyaként. Hírnevét szám-
talan szakácskönyv tanúsítja az 1880-

as évektől kezdve egészen napjainkig.
Az új bejegyzések eredményeként 

az uniós nyilvántartás immár 14 ma-
gyar földrajzi árujelzőt tartalmaz. A 
Szentesi paprika és a Tepertős pogácsa 
mellett a Kalocsai fűszerpaprika-őr-
lemény, a Szőregi rózsatő, a Magyar 
szürkemarha hús, az Alföldi kamillavi-
rágzat, a Gönci kajszibarack, a Szege-
di fűszerpaprika-őrlemény, a Szegedi 
(téli)szalámi, a Budapesti téliszalámi, 
a Csabai (vastag)kolbász és Gyulai 
(páros)kolbász, valamint a Hajdúsági 
torma és a Makói (vörös)hagyma sze-
repel a nyilvántartásban. Következő 
címvárományosunk a Rögös túró, ami 
Magyarországon másodikként kap-
hatja meg a Hagyományos Különle-
ges Termék oltalmat. A kérelem 2013 
májusában került benyújtásra, így re-
mélhetőleg hamarosan újabb jó hírnek 
örvendhetünk. 

Korábbi elemzéseinkben bemutat-
tuk, hogy a márkázott termékek itthon 
és külföldön is előnyben vannak a töb-
bi termékkel szemben, valamint azt, 
hogy az élelmiszer-termelés és -feldol-
gozás területén a márkázás egyik mód-
ja az eredetmegjelölés, az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzés használata lehet. 
Bízunk benne, hogy ez a fent említett 
tizennégy magyar védett termék ese-
tében sem lesz másképpen.

Forrás: www.ec.europa.eu
Pólya Árpád–Varanka Mariann
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