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AKTUÁLIS

Az Euró pai Bizott ság beje gyez te a „Szen te si pap ri ka" és a „Teper tõs pogá csa” elne ve zé se ket az olta lom

alatt álló ere det-meg je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek nyil ván tar tá sá ba. 

Az Euró pai Bizott ság jelen leg 1.230 bejegy zett elne ve zést
tart nyil ván. A nyil ván tar tás ba vétel, azon túl, hogy vé del met
biz to sít az elne ve zés hasz ná la tá val való vissza élé sek ellen, az
azo nos közös sé gi szim bó lum révén beazo no sít ha tó vá és a köz tu -
dat ban is egyen ér té kû vé tehe ti a hazai ter mé ke ket más tag ál lam -
ok híres ter mé ke i vel. 

Tavaly már ci us óta 92 új bejegy zés szü le tett. Az elmúlt több
mint egy év vál to zá sa i nak rész le te i rõl egy követ ke zõ cikk ben
adunk majd hírt. Most inkább ismer ked jünk meg köze lebb rõl is
azzal a két hagyo má nyos magyar ter mék kel, ame lyek re eddig is
büsz kék vol tunk.

Szen te si pap ri ka
A minõ sé gi pap ri ka ter mesz tést befo lyá so ló ténye zõk – a

hõmér sék le ti- és fény vi szo nyok, vala mint a talaj ta ni és víz raj zi
adott sá gok – igen ked ve zõ körül mé nye ket terem tet tek a szen te si
táj ter mesz té si kör zet ben meg va ló sult öntö zé ses pap ri ka ter mesz -
tés kiala ku lá sá nak. A folya mat a XIX. szá zad máso dik felé ben a
tér ség be bete le pe dõ ún. bol gár ker té szek (spe ci á lis kis üze mi
mód sze rek kel, meleg ágyi haj ta tás sal és öntö zés sel zöld sé get ter -
me lõ ker té szek) úttö rõ mun ká ja révén indult útjá ra. Az ennek
révén híres sé vált „Szen te si pap ri ka” azóta is ter mesz tés ben van. 

Szá mos tör té nel mi adat bizo nyít ja a „Szen te si pap ri ka” hír ne -
ve és a terü let között évszá zad ok óta fenn ál ló kap cso la tot. Az
étke zé si pap ri ka magyar or szá gi meg je le né se a bol gár ker té szek
Szeg vár Úsz ta tó major nál 1875–76 telén tör tént lete le pe dé sé tõl
szá mít ha tó. Az 1895-ös nagy mezõ gaz da sá gi össze írás sze rint az
ország összes pap ri ka ter mé sé nek 92,74%-a a dél ke le ti ország -
rész ben, Szen tes kör nyé kén össz pon to sult. A ker té szek a mai
Csong rád megye terü le té nek humusz ban gaz dag, könnyen fel -
me le ge dõ, réti csernozjom és öntés ta la ja it vet ték bér be és lehe tõ -
ség sze rint eny he lej té sû terü le tet válasz tot tak. Korai ter mesz tés -
hez elõ csí ráz ta tott mago kat és meleg ágya kat hasz nál tak. A
palán ta ne ve lõ ágyak ban is köz tes ter mesz tést vé gez tek, pél dá ul a
pap ri ka mel lett ubor ka pa lán tát nevel tek, ami a pap ri ka kiül te té se
után hely ben maradt. A kipa lán tá zott növé nye ket kis föld lab dá -
val ültet ték ki. Jelen tõs és rend sze res öntö zést hono sí tot tak meg:
fel me le ge dõ álló vi zet vagy se kély, las sú moz gá sú folyó vi zet
hasz nál tak öntö zés re. A víz nye rés re és elve ze tés re egye dül ál ló
mód sze rük volt. Szen tes kör nyé kén ebben az idõ szak ban 
az ún. lánc vöd rös kere ket hasz nál ták, ami alkal maz -
ko dott a vál to zó vízszinthez.

A Szen te si táj ter mesz té si kör zet ben igen
ked ve zõ a talaj fel szín hõgaz dálko dá sa.
Mivel a talaj, ame lyen a „Szen te si pap ri ka”
ter mesz té se tör té nik, több hõt nyel el, mint
ami a haj na li idõ szak ban a kisu gár zás sal
távo zik, a talaj és a felet te lévõ leve gõ
hõkészlete gya rap szik, ami a hõmér sék let
emel ke dé sét von ja maga után. A har mo ni kus
hõszol gál ta tás révén meg va ló su ló kiegyen lí tett
mik ro klí ma és a bol gár ker té szek által beve ze tett

öntö zé ses ter mesz tés együtt hoz zá já rul ahhoz, hogy a hõ- és víz -
igé nyes „Szen te si pap ri ka” rend kí vül zama tos legyen.

A szen te si táj ter mesz té si kör zet Ma gyar or szág dél ke le ti
részén, az Alföld egyik leg mé lyebb meden ce ré szé ben talál ha tó.
A „Szen te si pap ri ka” ter mesz té se Csong rád megye követ ke zõ
tele pü lé se i nek köz igaz ga tá si hatá ra in belül tör té nik: De -
rekegyháza, Fábiánsebestyén, Felgyõ, Mind szent, Nagymágocs,
Nagy tõ ke, Szeg vár és Szen tes. Dom bor za ti szem pont ból igen
külön le ges helyet fog lal el a terü let, mert itt húzód nak az ország
leg mé lyebb fek vé sû terü le tei. A terep három oldal ról, a szom szé -
dos megyék felõl a Tisza völ gye felé lejt. A tér ség víz raj zi rend -
sze ré nek leg fon to sabb folyó vi ze a Tisza, amely egy ben az egész
ter mé szet föld raj zi arcu lat meg ha tá ro zó ja is. A tér sé get jel lem zõ
fel szí ni vizek soka sá gá ból adó dó an az itt ural ko dó talaj tí pus a
kar bo ná tos és szolonyeces réti csernozjom talaj. A ter mõ te rü let
tala ját jó fizi kai álla pot, mor zsás szer ke zet, jó víz- és táp -
anyag-gaz dál ko dás, magas humusz tar ta lom és vas tag ter mõ ré teg 
jel lem zi, amely könnyen fel me le ge dõ, vala mint gyen gén lúgos
kémhatású.

Védet té vált a szen te si pap ri ka és a teper tõs pogá csa
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A „Szen te si pap ri ka” ter mesz té se so rán a ter més beltartalmi
ér té két ki ala kí tó ég haj la ti té nye zõk kö zül egy részt a fény és a
nap sü té ses órák szá ma, más részt a hõ mér sék let és a be su gár zott
hõösszeg a meg ha tá ro zó. A szen te si táj ter mesz té si kör zet ben el -
sõ sor ban a kon ti nen tá lis ég haj la ti jel leg ze tes sé gek ural kod nak.
A nap fény tar tam egyen le te sen osz lik meg a tér ség te rü le tén. A
nap sü té ses órák évi kö zép ér té ke 2.050 óra. A ter mõ te rü let – az
évi kö zép hõ mér sék let ala ku lá sát fi gye lem be vé ve – az or szág
leg me le gebb te rü le tei kö zé tar to zik. Az évi kö zép hõ mér sék let
+10-11 °C, a te nyész idõ szak hõ ösz szege pe dig 3.200–3.300 °C,
ami a me leg igé nyes pap ri ka ter mesz tés szem pont já ból igen ked -
ve zõ nek tekinthetõ.

Az évi csa pa dék mennyi ség vonat ko zá sá ban viszont ez az
ország leg csa pa dék sze gé nyebb terü le te, átla go san évi 500–550
mm csa pa dék kal. A csa pa dék éven belü li elosz lá sá ra jel lem zõ,
hogy annak 40%-a a téli fél év ben, 60%-a pedig a nyá ri fél év ben
hul lik le. A víz igé nyes pap ri ka ter mesz tést tehát csak a ked ve zõ
víz raj zi adott sá gok követ kez té ben kiala kult – és a bol gár ker té -
szek által beve ze tett – öntö zé ses ter mesz tés tet te lehe tõ vé.

A föld raj zi terü let rõl szár ma zó „Szen te si pap ri ka” fõbb
fogyasz tá si-él ve ze ti érté kei és jel lem zõi: a rend kí vül zama tos,
fûsze res, édes, illet ve csí põs íz; az inten zív pap ri ka il lat, illet ve
õrölt fûszer pap ri ká ra emlé kez te tõ illat; vala mint a vékony héj. A
bogyók hús vas tag sá ga 3–7 mm, ami a dön tõ en friss fogyasz tás
során is lehe tõ vé teszi az íz- és zamat anya gok élve ze tes fel tá ró -
dá sát.

A fehér, ún. töl te ni va ló „Szen te si pap ri ka” éret ten sikam lós
tapin tá sú, bõre kisi mult, csú szós, rop pan va törik, begyûrt tom pa
végû és vas tag hú sú. Fris sen ható pap ri ka il la ta és zama tos sá ga
igen jel leg ze tes, amely a fogyasz tók népi es meg fo gal ma zá sá ban
úgy hang zik: „a szen te si pap ri ká nak íze van”. A hegyes erõs
„Szen te si pap ri ka” héja fényes, sima vagy eny hén hul lá mos, for -
má ja hegyes, hosszú, húsá nak álla ga tömör. A ter més inten zív
pap ri ka il la tú, csí põs, kel le mes zamat- és ízhatása van. A kápia
cso port ba tar to zó „Szen te si pap ri ka” alak ja kúpos, kis sé lapí tott,
húsá nak álla ga tömör, héja közép vas tag. Felü le te sima fényes és

a föld raj zi kör nye zet hatá sá ra
(fény, hõ) kiala ku ló bár so nyos, sö -

tét pi ros szí ne igen von zó. A para -
di csom ala kú „Szen te si pap ri -

ka” alak ja igen jel leg ze tes:
lapí tott gömb, héja a hús -
vas tag ság elle né re is igen
vékony, ter més fe lü le te si -
ma, szí ne sze dés re éret ten
mély piros.

A ter mé sze ti té nye zõk -
höz tár sul a he lyi gaz dák

mun ká ja és a haj ta tá sos ter mesz tés ben al kal ma zott gya kor la ti ta -
pasz ta la tok (hõ sza bá lyo zás, szel lõz te tés, ár nyé ko lás, nö vény -
ápo lás) csa lád ban tör té nõ át örö kí té se. Az így fel hal mo zott szak -
tu dás el len sú lyoz ni tud ja az utób bi év ti ze dek ben ki ala kult szél -
sõ sé ges idõ já rás kö vet kez té ben fel lé põ ked ve zõt len ha tá so kat,
biz to sít va és le he tõ ség sze rint meg õriz ve a „Szen te si pap ri ka”
ízét, szí nét, za ma tát, és az egyes faj ta tí pu sok ra jel lem zõ tet sze tõs
formáját.

A bol gár ker té szek által beve ze tett tech no ló gia ugyan is a mint -
egy 150 éve tar tó ter mesz tés során a kor köve tel mé nye i nek meg -
fe le lõ en vál to zott. A pap ri ka ter mesz tés hez nél kü löz he tet len
ténye zõk a ter mesz tés folya mán átér té ke lõd tek, új ter mesz té si
mód sze rek jelen tek meg. A kez de tek tõl az 1960-as éve kig a ter -
mesz tés leg fon to sabb ténye zõ i nek a jó talaj adott sá gok, az öntö -
zés lehe tõ sé ge (Tisza, Kö rös és az öntö zõ csa tor na rend sze rek), a
nap fé nyes órák szá ma (korai ter mesz tés lehe tõ sé ge), vala mint a
kora tava szi fel me le ge dés szá mí tot tak. A követ ke zõ kor szak az
1960-as évek végé tõl a 1980-as évek végé ig tar tott. A korai fel -
me le ge dést, a téli-ta va szi hóna pok ban a magas nap fé nyes órák
szá mát opti má li san kihasz nál va, fólia há zas ter mesz tés re kezd ték
el hasz no sí ta ni a pap ri ka ter mesz tõk. A tér ség ben fel tárt geo ter -
mi kus ener gia hatá sá ra a „Szen te si pap ri ka” ter mesz té se a sza -
bad föld rõl beke rült az üveg há zak ba, fóli ák ba, ahol a talaj nél kü li
ter mesz tés van elter je dõ ben.

Teper tõs pogá csa
A teper tõs pogá csa az elsõ olyan ter mé künk, amely Hagyo má -

nyos Külön le ges Ter mék (HKT) jelö lést és védel met kapott az
Euró pai Bizott ság tól. Ebbe a kate gó ri á ba olyan élel mi sze rek tar -
toz nak, ame lyek hagyo má nyos jel leg gel bír nak, azaz leg alább 25 
éve bizo nyí tott a hasz ná la tuk az EU pia cán. A nyil ván tar tás ba
vételt a Ma gyar Pékek Feje del mi Rend je kez de mé nyez te.

A „pogá csa” szó elsõ elõ for du lá sa 1395 körülre tehe tõ, ere de -
ti leg hamu ban-pa rázs ban sült lepény ke nye ret jelen tett. A magyar 
nép me sék ben „hamu ban sült pogá csa” néven vált ismert té. A ke -
nyér mód já ra fogyasz tott lepény ke nyér meg ne ve zé sé re egé szen
a XVII. szá za dig a pogá csa ke nyér, pogá csás kenyér kife je zés
volt hasz ná la tos. A mai for má já ban is me re tes, apróbb, hen ge res
for má jú szag ga tott vál to zat a késõ közép kor ban vált ál ta lá nos sá
Magyar or szá gon, mint a parasz ti kony ha leg gya ko ribb, vál to za -
tos össze té tel ben készült sült tész tá ja. Nép sze rû ség ét máig meg -
tar tot ta.

A „Te per tõs po gá csa” ki ala ku lá sát két fel té tel tet te le he tõ vé:
egy részt szo kás sá vált a sza lon ná ból zsírt ki süt ni, más részt a te -
per tõ be ke rült a min den nap ok ét ke zé sé be. A sza lon na ki sü té se,
be lõ le te per tõ nye ré se – egy az 1770-es évek bõl szár ma zó, so mo -
gyi kö zép-ne me si ház tar tás le írá sa alap ján – a XVIII. szá zad tól
je len he tett meg a ne me si csa lá dok ház tar tá sá ban. Ezt tá maszt ja
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alá az is, hogy a ne me si ház tar tá sok ha gya té ki lel tá rai sze rint
zsí ros bö dö nök az Al föld ön a XVIII. szá zad tól je len tek meg
(Ceg léd 1850–1900. Ceg lé di Kos suth Mú ze um ki adá sa Ceg léd,
1988., p.: 28., 30. Szûcs). A pa rasz ti, né pi ser tés fel dol go zás ban a 
zsír ki sü té sét, il let ve a ser tés zsír ét ke zé si cé lú el ter je dé sét a XIX. 
szá zad tól, a szá zad kö ze pé tõl va ló szí nû sít het jük an nak alap ján,
hogy az 1850-es évek ben a Du na-Ti sza köz ti pa rasz ti lel tá rok -
ban már sze re pel a zsí ros bö dön.

A Közép-Ti sza vidé kén – szó be li nép raj zi ada ta ink sze rint – a
XIX–XX. szá zad for du ló ján a teper tõt a parasz ti ház tar tá sok ban
még szap pan fõ zés re hasz nál ták, fogyasz tá sa foko za to san ala kult 
ki. A disz nó ölés után friss, fõként apró, bõr nél kü li teper tõ vel
sütöt ték a pogá csát. Az 1930-as évek ben készült, nagy össze fog -
la ló nép raj zi mun ká ban a pogá csát kelet len és kelt búza tész tá ból
és – töb bek között – már teper tõ vel íze sít ve emlí tik (Bátky Zs.:
Táp lál ko zás. In: A magyar ság nép raj za. Buda pest, 1933. p.:
100), így elmond ha tó, hogy a XX. szá zad ele jén már álta lá nos sá
vált a kelt tész ta dúsí tá sa a kisü tött sza lon na teper tõ jé vel.

A „Teper tõs pogá csá nak” ma is fon tos sze rep jut a min den na -
pi étke zés ben, tar tal mas leve sek (gulyás le ves, bab le ves) után
máso dik fogás ként. Mun ka ér te kez le tek, kon fe ren ci ák ven dég -
vá ró ter mé ke. A há zi asszony ok is szí ve sen sütik, külö nö sen csa -
lá di alkal mak (lako da lom, keresz te lõ) és ünne pek, így kará csony 
és hús vét ide jén, de a falu si turiz mus ban is gyak ran kí nál ják bor -
kor cso lya ként. Hír ne vét szám ta lan sza kács könyv tanú sít ja az
1880-as évek tõl kezd ve egé szen nap ja in kig.

Az új bejegy zé sek ered mé nye ként az uni ós nyil ván tar tás
immár 14 magyar föld raj zi áru jel zõt tar tal maz. A Szen te si
pap ri ka és a Teper tõs pogá csa mel lett a Kalo csai fûszer pap ri -
ka-õr le mény, a Szõ regi rózsa tõ, a Magyar szürkemarha hús, az
Alföl di kamil la vi rág zat, a Gön ci kaj szi ba rack, a Sze ge di fûszer -
pap ri ka-õr le mény, a Sze ge di (téli)sza lá mi, a Buda pes ti téli sza lá -
mi, a Csa bai (vas tag)kol bász és Gyu lai (páros)kol bász, vala mint
a Haj dú sá gi tor ma és a Makói (vörös)hagy ma sze re pel a nyil ván -
tar tás ban. Követ ke zõ cím váro má nyo sunk a Rögös túró, ami
Ma gyar or szá gon máso dik ként kap hat ja meg a Hagyo má nyos
Külön le ges Ter mék oltal mat. A kére lem 2013 máju sá ban került
benyúj tás ra, így remél he tõ leg hama ro san újabb jó hír nek
örvend he tünk. 

Több elem zé sünk ben is rámu tat tunk már arra, hogy a már ká -
zott ter mé kek itt hon és kül föld ön is elõny ben van nak a töb bi
ter mék kel szem ben, vala mint azt, hogy az élel mi szer-ter me lés
és –fel dol go zás terü le tén a már ká zás egyik mód ja az ere -
det-meg je lö lés, az olta lom alatt álló föld raj zi jel zés hasz ná la -
ta lehet. Bízunk ben ne, hogy ez a fent emlí tett tizen négy magyar
védett ter mék ese té ben sem lesz más kép pen.
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