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TEHÉNTEJBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK
Tehéntúrók, friss- és lágy tehénsajtok
Étkezési túró, tehéntúró (Rögös túró):
kelvirágra emlékeztető halmazokból, alvadékrögökből álló túró. Az étkezési tehéntúróétól eltérő állományú friss
sajtok esetében ezek a megnevezések önállóan nem használhatók, a megnevezésben elő- vagy utótagként fel kell
tüntetni a friss sajt állományára jellemző tulajdonságot, pl.: „krémtúró”, „túróhab”.

Érzékszervi tulajdonságok

Adható pontok

Külső

kiváló (15-12)

Illat

Íz

egyenletesen csont-fehér színű

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg
kissé foltos

hibás (2-0)

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (15-12)

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, kissé üres, főtt

kissé hibás (5-3)

savanykás, jellegtelen, üres, enyhén élesztős

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt,
szaghibás

kiváló (50-45)
jó (44-35)

Állomány

Magyarázat (hibák)

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé
üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző,
kesernyés, ill. malátás

hibás (9-0)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt

kiváló (20-16)

laza rögökben összeálló, esetleg gyengén
savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen
savóeresztő
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Friss tehénsajtok:
Közös jellemzőjük, hogy a gyártás után azonnal fogyaszthatók, lágy állományúak és kellemesen savanykás ízűek

Natúr friss tehénsajtok
Érzékszervi tulajdonságok

Adható pontok

Külső

kiváló (15-12)

Illat

Íz

egyenletesen csont-fehér színű

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg
kissé foltos

hibás (2-0)

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (15-12)

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, kissé üres, főtt

kissé hibás (5-3)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén
élesztős

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt,
szaghibás

kiváló (50-45)
jó (44-35)

Állomány

Magyarázat (hibák)

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé
üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző,
kesernyés, ill. malátás

hibás (9-0)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt

kiváló (20-16)

laza rögökben összeálló, esetleg gyengén
savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen
savóeresztő
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Ízesített friss tehénsajtok
Két ízesítési mód képzelhető el, az egyik, a felületi „behempergetés”, míg a másik módnál az egész
sajttésztát ízesítik. A bírálati szempontokat ennek megfelelően kell kezelni
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

az ízesítésnek megfelelő felületi színű, vagy az ízesítőanyag
színe látszik egyenletesen

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű, vagy a
rárakódott ízesítő anyag nem mindenhol egyforma
vastagságú

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg foltos,
színhiányos

hibás (2-0)
Illat

kiváló (15-12)

kevésbé jellegzetes, kissé üres,

kissé hibás (5-3)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős,
gyenge idegen szag

kiváló (50-45)
jó (44-35)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt, szaghibás
kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő anyag
harmonikus
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző az ízesítőre

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző, kesernyés, ill.
malátás

hibás (9-0)
Állomány

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő illata
karakteres

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (20-16)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt
laza rögökben összeálló, esetleg gyengén savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen savóeresztő
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Tehéngomolya: a tejből vegyes alvasztással előállított, rövid ideig érlelt sajt
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Belsőszín

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

felülete zárt, gyűrődésmentes, rajta a sajtkendő rajzolata halványan
látszik, csont-fehér, vagy halvány- sárga színű

megfelelő (10-6)

felülete kissé gyűrődött, kissé foltos

kissé hibás (5-3)

felülete kissé repedezett, esetleg kissé foltos

hibás (2-0)

felülete repedezett, nyálkás, rúzsos, penészes

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

a jellegzetestől kissé eltérő színű

kissé hibás (5-3)

kissé eltérő színű, kissé foltos

hibás (2-0)
Illat

kiváló (15-13)

kissé hibás (5-3)

savanykás, üres, enyhén bomlott, élesztős

kiváló (25-23)

erjedt, kifejezetten élesztős, fülledt, szaghibás
enyhén tejsavas, jellegzetes, tiszta
kevésbé jellegzetes, savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de
tiszta

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, sajtos, kissé kesernyés

kissé hibás (10-5)

sajtos, kesernyés, enyhén íz hibás, nem jellemző

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

keserű, íz hibás, erjedt, a terméktől idegen ízű
kissé rugalmas, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé pépes, kissé darás, kissé rágós

kissé hibás (5-3)

pépes, darás, rágós, savóeresztő

hibás (2-0)
Lyukazottság

jellegzetesen aromás, gyengén tejsavas, tiszta
kevésbé jellegzetes, kissé üres, kissé sajtos

jó (20-16)

Állomány

erősen elszíneződött, foltos

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

egyenletesen csont-fehér, vagy halvány - sárga színű

kiváló (15-13)

száraz, erősen fojtós, erősen pépes, morzsálódó,
a vágásfelületen egyenletes röglyukazottság

megfelelő (10-6)

a vágásfelületen egyenletes röglyukazottság, esetleg néhány
erjedési lyuk látható

kissé hibás (5-3)

a vágásfelületen egyenletes röglyukazottság, mellett több erjedési
lyuk látható, kissé repedezett

hibás (2-0)

„ezerlyukas”, repedezett, fertőzött
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Lágy tehénsajtok:
A lágy sajtokat lágy, a kenhetőtől a könnyen vághatóig terjedő állomány, kis méret és tömeg, rövid érési idő jellemzi;
a sajtok nagy részének érésében a kéregflóra fontos szerepet játszik, és sok idetartozó sajt kívülről befelé érik.

Penésszel érő lágy tehénsajtok (Camembert sajtok): Legfontosabb jellemzőjük a fehér penészbevonat, a
lágy, zárt sajttészta, a gombára emlékeztető szag és íz.
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

kiváló (15-13)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”
nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal
tarkított
jellegzetesen pikáns

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

megfelelő (15-11)
kissé hibás (20-5-1)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, pikáns
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós
enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés
éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

kissé szúrós, gyengén ammóniás, nem elég jellegzetes

jó (20-16)

Állomány

vékony kérgű, enyhén tapadós, egyenletes fehér penészbevonatú
a kéreg kissé vastagabb, a bevonat nem egyenletes, vagy
vastagabb
a kéreg enyhén szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a
bevonat helyenként foltos, vagy szürkésfehér
repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kicsit puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Rúzzsal érő, lágy tehénsajtok (Pálpusztai sajt): Közös jellemzőjük a lágy, zárt tészta, legfeljebb kevés
apró erjedési vagy röglyukkal, a ruzsflóra meghatározó szerepe az érésben, a jellegzetes pikáns szag és íz.
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg kissé vastagabb, gyengén szakadozott, a bevonat nem egyenletes,
vagy vastagabb

kissé hibás (5-3)

a kéreg szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a bevonat túl vastag,
helyenként foltos, vagy szürkés-fehér

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”

kiváló (15-13)

jellegzetesen pikáns
kissé szúrós, gyengén ammóniás, , nem elég jellegzetes

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetes zamatos, enyhén sós
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal tarka

megfelelő (10-6)

jó (20-16)

Állomány

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

kéreg nélküli, vagy igen vékony kérgű, kissé nyálkás, enyhén tapadós,
egyenletesen sárgás vörösbarna bevonatú

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 rög, ill. erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kissé puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Érlelt félkemény és kemény tehénsajtok
Félkemény tehénsajtok:
A félkemény sajtokat a szilárd, de jól vágható állomány, a közepes méret és tömeg, a szabályos alak, közepes, több
hetes érési idő jellemzi. Egész tömegükben egyenletesen érnek, egyes alcsoportok érésében a kéregflóra is szerepet
játszik.

Röglyukas félkemény tehénsajtok: A legfontosabb jellemző a röglyukas (röghézagos) sajttészta, továbbá,
hogy az idetartozó sajtféleség érésében a kéregflórának több-kevesebb szerepe van.
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg vékony, v. vastag, sötétebb színű, kisebb foltok látszanak

kissé hibás (5-3)

a kéreg vékony, v. vastag, eltérő színű, nagyobb foltokkal, gondozatlan

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

zöldessárga vagy enyhén szürkés, kissé foltos, kettős színeződésű

kiváló (15-13)

jellegzetesen aromás, telt, savanykás
kevésbé jellegzetes, üres, enyhén savanyú

kissé hibás (5-3)

savanyú, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, dohos, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, a zsíros teltebb ízű

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós,

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, sótlan vagy túl sós

kiváló (15-13)

éretlen, fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
rugalmas, jól szeletelhető, szájban elomló (félzsíros: kissé száraz)

megfelelő (10-6)

kissé száraz, gyengén pépes, darás, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

kissé gumis, rágós, darás, enyhén pépes, száraz

hibás (2-0)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, kettős színeződésű

megfelelő (10-6)

hibás (4-0)
Állomány

egyenletesen szalmasárga színű, félzsíros sajtoknál kissé zöldes árnyalatú
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

a kéreg repedt, ráncos, gondozatlan, foltos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

a kéreg sima, tiszta, egyenletes, hibátlan, világos színű, zsíros tapintású

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

morzsálódó, száraz, gumis, pépes, ragacsos, rágós, kenőcsös

megfelelő (10-6)

szabálytalan alakú, egyenletes eloszlású, sűrű röglyukazás, néhány kerek erjedési
lyuk megengedett
a jellegzetesnél ritkább lyukazás, mérsékelt számú erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

egyenlőtlen lyukeloszlás, kevés röglyuk, sok erjedési lyuk, kisebb repedés

hibás (2-0)

túl lyukas vagy lyuknélküli, puffadt, repedt, szivacsos, savófészkes
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Erjedési lyukas félkemény tehénsajtok: Közös jellemzőjük a nagyjából egyenletes eloszlásban, nem túl
sűrűn elhelyezkedő, 3-6 mm átmérőjű, kerek erjedési lyukakat mutató metszéslap és a száraz vagy kissé
nyirkos sajtfelület (kéreg).
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

Illat

kiváló (15-12)

egyenletesen halványsárga színű

kissé hibás (5-3)

zöldessárga vagy enyhén szürkés sárga, több kultúra folt látható

hibás (2-0)

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, kettős színeződésű

kiváló (15-13)

jellegzetesen aromás, telt, savanykás

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, nem elég karakteres

kissé hibás (5-3)

savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

fanyar, bűzös, dohos, csípős, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, a zsíros teltebb ízű
kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós, enyhén kesernyés

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, sótlan vagy túl sós

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

éretlen, fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
képlékeny, rugalmas, jól szeletelhető, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé száraz, gyengén pépes, darás, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

kissé gumis, enyhén rágós, darás, enyhén pépes, száraz

hibás (2-0)
Lyukazottság

a kéreg repedt, ráncos, gondozatlan, foltos, hólyagos, penészes

egyenletesen halványsárga színű, néhány kultúra folt megengedett

jó (20-16)

Állomány

a kéreg sima, vékony, rugalmas, hibátlan, aranysárga színű, gyengén zsíros
tapintású
a kéreg sima a kívántnál vékonyabb v. vastagabb, sötétebb színű, kisebb foltok
látszanak
a kéreg vékony, v. vastag, eltérő színű, nagyobb foltokkal, gondozatlan

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

morzsálódó, száraz, gumis, pépes, ragacsos, rágós, kenőcsös
a metszés lapon egyenletes eloszlású 3-6 mm -jű, kerek erjedési lyuk

megfelelő (10-6)

a jellegzetesnél kevesebb, vagy több lyuk, a kéreg alatt több apró lyukkal

kissé hibás (5-3)

egyenlőtlen lyukeloszlás, kevés erjedési lyuk, vagy csak röglyukak, kisebb repedés

hibás (2-0)

túl lyukas vagy lyuknélküli, puffadt, repedt, szivacsos, savófészkes
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Csemege jellegű félkemény tehénsajtok (pl.: Lajta)
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Belső szín

repedéses, elfolyós, gondozatlan kérgű, penészes

kiváló (15-12)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű

megfelelő (10-6)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű , néhány szürkés kis folttal

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől eltérő színű, enyhén szürkés- vagy zöldessárga

kiváló (15-13)

Állomány

jellegzetesen aromás, telt, savanykás, enyhén romadurra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, nem elég karakteres, savanyúbb

kissé hibás (5-3)

savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős
bűzös, dohos, csípős, ecetsavas, erősen szaghibás

kiváló (25-23)

jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, kissé pikáns

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós, kissé savanyú

megfelelő (15-11)

kesernyés, savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, kissé csípős, sótlan vagy túl sós

hibás (4-0)

éretlen, fanyar, keserű, émelyítő, avas

kiváló (15-13)

puha, nem morzsálódó, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé száraz, kissé morzsálódó, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

száraz, morzsálódó, túrós, pépes

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, esetleg penészes, szennyezett

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

vékony, rugalmas, hibátlan, kissé röghézagos kérgű, bevonata vöröses-sárga,
gyengén nyálkás tapintású
a kívántnál vékonyabb v. vastagabb, erősen röghézagos, vagy zárt bevonata
gyengén nyálkás, vagy kissé száraz
kissé repedezett, kissé foltos, túl nyálkás, vagy igen száraz

hibás (2-0)

hibás (2-0)
Illat

Magyarázat (hibák)

kemény, gumis, ragacsos, kenőcsös, nehezen nyelhető
metszéslapon nagyobb számú egyenletes eloszlású röglyuk

megfelelő (10-6)

ritkább lyukazottságú, kevés erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

kevés rög-, ill. sok erjedési lyuk, kisebb repedések

hibás (2-0)

„ezerlyukú”, vagy lyuknélküli, erősen repedezett, puffadt, savófészkes
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Kékpenésszel érő félkemény tehénsajt (Márványsajt): Legfontosabb jellemzőjük a fehérszínű,
röghézagos, kékeszöld penészerezésű sajttészta, a jellegzetes csípős íz.
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, röghézagos, ill. sima, fehér v. szürkésfehér
színű, nyirkos, helyenként gyengén „rúzsos”, a röghézagokban
kékes-zöld színű penészerezettség
erősebben „rúzsos”, a penészerezettség kevésbé látható
gyengén repedezett, enyhe kéregképződés, kissé nyálkás,
erősen rúzsos, vagy száraz kéreg
repedezett, beszáradt, egyenetlen felületű, vastag kérgű,
nyálkás
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, egyenletes eloszlásban kékeszöld színű penész erezettség
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, a kékes-zöld színű penész
erezettség nem egyenletes eloszlású
szürkésfehér, kissé sárgás, kissé foltos
foltos, sárgásan-barnásan elszíneződött
jellegzetes, rokfortszerű, enyhén savanykás
kissé savanyú, kevésbé jellegzetes
savanyú, enyhén tisztátlan, kissé szúrós szagú
dohos, ammóniás, élesztős, erősen szaghibás
jellegzetes, kellemesen sós, kissé savanykás, enyhén csípős,
pikáns, zamatos
kevésbé jellegzetes, mérsékelten csípős
üresebb ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlzottan sós, jelleg nélküli, csípős, kissé
tisztátalan
keserű, avas, tisztátalan, dohos, erjedt, szappanos
kissé morzsálódó, kenhető, szájban szétomló
még kenhető, de kissé száraz állományú
száraz, morzsálódó
túrószerű, kemény
a metszéslap röglyukas, néhány kisebb erjedési lyukkal, a
penészerezettség egyenletes
a metszéslap röglyukas, néhány erjedési lyukkal, a
penészerezettség nem egyenletes, a szúrási csatornák mentén
dúsabb fejlődésű
a metszéslap kissé zárt, vagy több az erjedési lyuk, a penész
eloszlás nem egyenletes, vagy gyenge, főleg a szúrási
csatornákban található
a metszéslap kissé zárt, vagy sok az erjedési lyuk,
penészfejlődés nem látható

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Illat

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

Lyukazottság

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Zárt tésztájú félkemény tehénsajtok (pl. gyúrt hevített):Közös jellemzőjük a zárt, legfeljebb
légzárványokat mutató, kemény, de sajátosan képlékeny sajttészta, az egész tömegben való lassú érés, az
enyhe íz.

Parenyica tehénsajt (méretek: =70-100 mm, m=40-60 mm)
Érzékszervi
tulajdonságok
Alak, méret, tömeg

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

megfelelő (5-4)

egy irányba csavarodó, a sajttészta anyagából készült zsinórral
összekötött henger alakú tekercs. Mérete és tömege az előírásnak
megfelelő.
Az előírtnál magasabb, vagy laposabb, tömege az előírástól
kismértékben eltér
Deformált, mérete, vagy tömege az előírástól lényegesen eltér
kéreg nélküli, ha natúr, fehér, sárgásfehér, olajozott, ha füstölt sárgásbarna színű, olajozott
ha natúr matt, kissé sötétebb színű, ha füstölt világosabb, vagy sötétebb
a jellemzőnél
ha natúr foltos, ha füstölt elégtelenül, vagy túl füstölt
foltos, penészes, repedezett, kezeletlen
egyenletesen sárgás-fehér színű
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő, szennyezet
enyhén savanykás, tiszta, ha füstölt kellemesen füstös
tiszta, kissé savanyúbb, ha füstölt kevésbé jellegzetes
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás, túlzottan füstölt
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, illetve jellegzetesen füstölt, enyhén sós,
savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé kevésbé vagy túl füstölt, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlfüstölt, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
általában lyuknélküli, legfeljebb néhány erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk, a szalagok közötti hézag nagyobb
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok
kissé lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok
általában lyuknélküli, legfeljebb kevés erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk látható, a szalagok közötti hézag
nagyobb
a vágási felületen sok erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok kissé
lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok

kissé hibás (3-2)

Külső

hibás (1-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
megfelelő (10-7)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)

Állomány

jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

Belső szín

Illat

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Lyukazottság/
Szálasság

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Mozzarella típusú tehénsajtok
(ide tartoznak a tehéntejből készült natúr Hajdú típusú sajtok is, ha füstöltek, akkor a megfelelő
tulajdonságoknál azt is a Parenyica sajtnál leírt módon figyelembe kell venni)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Állomány

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

kéreg nélküli, fehér, sárgásfehér, fényes
matt, vagy kissé sötétebb színű, egy-két kisebb folt
megengedett
foltos, ráncos
foltos, penészes, repedezett, ráncos, „pállott”
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű, 1-2 kisebb fehér folt
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
szennyezett
enyhén savanykás, tiszta
tiszta, savanyúbb
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, enyhén sós, savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
zárt tésztájú, legfeljebb 1-2 kis erjedési lyuk megengedett,
széthúzva kagylósan törik
a vágási felületen több erjedési lyuk, de a törési felület kagylós
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a
kagylós törés már nem jellemző
„ezerlyukú”, repedezett, „szétmálló”

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (10-8)
megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (40-36)
jó (34-25)
megfelelő (24-15)
kissé hibás (14-5)
hibás (4-0)
kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Kemény tehénsajtok

Reszelni való tehénsajtok (Parmezán jellegűek): Legfőbb jellemzőjük a kemény, szemcsés,
nehezen vágható, inkább törhető, reszelhető állomány
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

a kéreg sima, tiszta, egyenletes, hibátlan, világos színű, v agy festett, száraz
tapintású

megfelelő (10-6)

a kérgen kisebb, kevés berágódás, matt, színe nem elég egyenletes, kissé
foltos

kissé hibás (5-3)

a kéreg nem elég gondozott, kisebb mértékben repedezett, gyengén nyálkás,
foltos

hibás (2-0)

Belső szín

kiváló (15-12)

egyenletesen szalmasárga színű, félzsíros sajtoknál kissé zöldes árnyalatú

megfelelő (10-6)

egyenletesen szalmasárga, vagy, félzsíros sajtoknál kissé zöldes színű, de
matt árnyalatú

kissé hibás (5-3)

zöldessárga vagy enyhén szürkés, kissé foltos, kettős színeződésű

hibás (2-0)

Illat

kiváló (15-13)

kissé hibás (5-3)

üres, savanyú, enyhén tisztátlan, kissé szúrós

kiváló (25-23)

bűzös, dohos, erősen szaghibás, vajsavas
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, a zsíros teltebb, csípős, savanykás
kevésbé jellegzetes, savanykás,

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, kissé üres ízű, nem elég jellemző, kissé kesernyés

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, erősen sós

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

éretlen, fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
kemény, szemcsés, nem jól szeletelhető, jól reszelhető, szájban elomló
(félzsíros: kissé száraz)

megfelelő (10-6)

morzsálódó, nem elég kemény

kissé hibás (5-3)

lágyabb, széteső, nem reszelhető elég jól

hibás (2-0)

Lyukazottság

jellegzetesen aromás, telt, csípős, savanykás
kevésbé jellegzetes, idegen szagtól mentes

jó (20-16)

Állomány

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, kettős színeződésű

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)

Íz

a kéreg repedt, ráncos, gondozatlan, erősen foltos, fekélyes

kiváló (15-13)

széteső, lágy, nem reszelhető
a sajttészta zárt, legfeljebb apró tűlyukak láthatók

megfelelő (10-6)

kevés nagyobb rög lyuk, kevés erjedési lyuk, egy-két kisebb repedés

kissé hibás (5-3)

több nagyobb erjedési-, vagy röglyuk, kisebb repedések

hibás (2-0)

sok nagy lyuk, puffadt, repedt
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Erjedési lyukas (Ementáli jellegű) kemény tehénsajtok: Legfőbb jellemzőjük a kemény,
rugalmas, vágható állomány, a metszéslapon nagyjából egyenletes eloszlásban nagy, kerek (Ementáli típus)
vagy kisebb, kerek (Gruyer típus), tompafényű vagy fényes erjedési lyukak.
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

Íz

kiváló (15-13)

egyenletesen sárga színű
egyenletesen sárga színű, propion termelő baktériumoktól származó néhány
kisebb petty megengedett
jellegzetestől eltérő színű, enyhén kettős színeződésű, több kisebb
kultúrától származó petty látható
halványsárga vagy szürkés sárga, illetve kettős színeződésű, szennyezett,
vagy erősen foltos
jellegzetesen aromás, telt, édeskés, tiszta
kevésbé jellegzetes, nem elég karakteres, de tiszta illatú

kissé hibás (5-3)

savanykás, üres, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős

hibás (2-0)

fanyar, bűzös, dohos, csípős, erősen szaghibás

kiváló (25-23)

jellegzetesen zamatos, édeskés, telt, tiszta ízű
kevésbé jellegzetes, savanykás, kissé csípős, enyhén kesernyés

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén tisztátalan utóíz

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, sótlan vagy túl sós

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
képlékeny, rugalmas, jól szeletelhető, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé száraz, gyengén morzsálódó, gyengén pépes, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

morzsálódó, kissé gumis, enyhén rágós, darás, enyhén pépes, száraz

hibás (2-0)

Lyukazottság

a kéreg sima, rugalmas, hibátlan, aranysárga v. sárgás-barna színű,
gyengén zsíros tapintású
a kéreg sima a kívántnál vékonyabb v. vastagabb, sötétebb színű, kisebb
foltok látszanak
a kéreg egyenetlen felületű, kissé repedezett, eltérő színű, kissé foltos,
gondozatlan
a kéreg repedt, gyűrött, gondozatlan, erősen nyálkás, penészes, foltos

megfelelő (10-6)

jó (20-16)

Állomány

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

morzsálódó, száraz, gumis, pépes, ragacsos, rágós, tapadós
a metszés lapon egyenletes eloszlású 10-30 mm -jű, kerek erjedési lyuk, a
lyukak belső felülete fényes, sima
a jellegzetesnél kevesebb, vagy több lyuk, a lyukak mérete kisebb, a kéreg
alatt több apró lyuk, esetleg kisebb repedés látható
egyenlőtlen lyukeloszlás, kisebb, sűrűbb lyukazottság, a lyukak sokszor
megnyúltak, egymásba szakadtak, dióhéj lyukazottság
a lyukelosztás feltűnően szabálytalan, sok repedés, egymásba szakadt lyuk
látható, puffadt, szivacsos, savófészkes
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Zárt tésztájú („csedározással” „ készült) kemény tehénsajtok: A sajtokra jellemző a kemény,
de sajátosan képlékeny állomány, a zárt vagy legfeljebb kisebb röghézagokat, repedéseket mutató sajttészta.
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Adható pontok
kiváló (20-17)
megfelelő (15-10)
kissé hibás (9-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (20-17)
jó (15-11)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-22)
jó (20-16)

sárgásfehér, vagy narancssárga kérgű, fényes
matt, vagy kissé világosabb, vagy sötétebb színű, egy-két kisebb folt
megengedett
foltos, ráncos
foltos, penészes, repedezett, ráncos
egyenletesen sárgás-fehér, vagy narancssárga színű sajttészta
Az egyenletes színű sajttésztában néhány kisebb folt
enyhén kettős színezetű, kisebb-nagyobb foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő, szennyezett
enyhén savanykás, tiszta, jellegzetes illatú
picit savanyúbb, de tiszta illatú
tiszta, de határozottan savanyúbb illatú
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetes karakterű, enyhén sós, savanykás, dióra emlékeztető utóízzel
kevésbé jellegzetes, kissé savanyú, diós utóízzel

megfelelő (15-11)

savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli

hibás (4-0)

Állomány

Magyarázat (hibák)

kiváló (20-17)
megfelelő (15-10)
kissé hibás (9-5)
hibás (4-0)

fanyar, keserű, csípős, tisztátalan, bomlott
kemény, de sajátosan képlékeny, zárt tésztájú, legfeljebb 1-2 apró röglyuk
megengedett
a vágási felületen több röglyuk, de képlékeny állományú
a vágási felületen több röglyuk látható, kemény, már kevéssé képlékeny,
néhány repedés található a sajttésztában
repedezett, „szétmálló”
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Ordák, zsendicék tehéntejből
Orda (savó sajt) tehéntejből
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, felületén a sajtkendő lenyomata látható,
egyenletesen csont-fehér színű, nedves, túrószerűen összeállt
jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes, nedves
a jellegzetestől kissé eltérő színű, kissé foltos, felülete gyűrött
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, repedezett
egyenletesen csont-fehér színű
a jellegzetesnél kissé sötétebb árnyalatú
a jellegzetesnél sötétebb árnyalatú (szürkés, sárgás), vagy
közvetlenül csak a felület alatt enyhén sárgás elszíneződésű
foltos, elszíneződött
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes, enyhén főtt
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős, főtt
fanyar, élesztős, alkoholos, csípős, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, kicsit túróra emlékeztet
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, enyhén csípős, kissé tisztátalan, kissé fanyar,
túl savanyú
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, erjedt
megfelelően szilárd, könnyen szeletelhető, szájban
krémszerűen elomló, képlékeny
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, széteső
száraz, lágy, pépes, lisztes
nagyon száraz, túl lágy, erősen pépes
zárt tésztájú
a metszéslapon 1-2 apró repedés látható
a metszéslapon 3-4 kisebb repedés látható
metszéslap repedezett, erjedési lyukas

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)

Lyukazottság

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Zsendice tehéntejből (savó túró, ide tartozik a rikotta is)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

egyenletes „kréta-fehér”, jellemző színű, pelyhes kicsapódás,
illetve túrosodás jeleit mutató
a jellegzetestől kissé eltérő, csont-fehér, sárgás-fehér színű, de
egyenletes
kissé elszíneződött, kissé foltos
elszíneződött, foltos, szennyezett
kellemes, tiszta, édeskés, savanykás, főtt, savós illatú
jellegtelen, kissé savanykás
savanykás, enyhén élesztős
tisztátalan, savanyú, élesztős, erjedt, erősen szaghibás
kellemesen zamatos, főtt édeskés-savanykás, tiszta
kissé üres, savósabb, de tiszta ízű
kissé élesztős, üres ízű
savanykás, enyhén élesztős, kissé tisztátalan, enyhén kesernyés
savanyú, fanyar, élesztős, keserű, erjedt
sima, híg, krémszerű, aprórögöket, pelyheket tartalmaz
rögös, kissé lágy, kissé folyós
kissé rögös, nem krémszerű, kissé szétváló
csomós, híg, léeresztő, nem egyneműsíthető

megfelelő (10-6)

Illat

Íz

Állomány

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (50-45)
jó (44-35)
megfelelő (34-25)
kissé hibás (24-10)
hibás (9-0)
kiváló (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Ömlesztett tehénsajtok
Kenhető ömlesztett tehénsajtok

Natúr, kenhető ömlesztett tehénsajtok
Érzékszervi
tulajdonságok

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

1: kéreg nélküli sima, az alu-fólia légtáskától mentesen simul a
felületre, a hajtogatás ráncaiban sajtnyom nincs
2: kéreg nélküli, sima, a műanyagtömlő légtáskától mentesen
simul a felületre
megfelelő (10-6)
1: kissé ráncos, de az alu-fólia légtáskától mentesen simul a
felületre, a hajtogatás ráncaiban sajtnyom minimális
2: a tömlő kissé ráncos, a műanyagtömlő alatt 1-2 légbuborék
található
kissé hibás (5-3)
1: kissé ráncos, a fólia alatt 1-2 légtáska látható, a hajtogatás
ráncaiban legfeljebb sajtnyomok találhatók
2: a tömlő kissé ráncos, a műanyagtömlő alatt 3-5 kis
légbuborék található
hibás (2-0)
1: beszáradt, ráncos, buborékos, puffadt, ráncokban sok
sajtnyom
2: erősen légbuborékos, puffadt, ráncos, a műanyag-tömlő
sérült
Belső szín
kiváló (15-12)
egyenletesen csont-fehér, tompa-, vagy selyemfényű
megfelelő (10-6)
kissé világosabb, vagy sötétebb színű, a felületen és a sajt
belsejében 1-2 kisebb folt látható
kissé hibás (5-3)
világosabb, vagy sötétebb színű, a felületen és a sajt belsejében
több kisebb folt látható
hibás (2-0)
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
zsírfényű
Illat
kiváló (15-12)
sajtra jellemző, típus megjelölés esetén a készítéshez használt
sajtra enyhén jellemző illatú
megfelelő (10-6)
kevésbé jellemző, de tiszta
kissé hibás (5-3)
üres, enyhén szaghibás
hibás (2-0)
tisztátalan, dohos, erjedt, erősen szaghibás
Íz
kiváló (35-32)
jellegzetes sajt ízű, típus megjelölés esetén a készítéshez
használt sajtra enyhén jellemző, telt
jó (29-23)
kevésbé jellegzetes, kissé savanykás, főtt ízű
megfelelő (22-13) enyhén fanyar, üres ízű, nem elég jellemző
kissé hibás (12-5)
kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, fanyar, enyhén tisztátalan
hibás (4-0)
fanyar, keserű, csípős, tisztátalan, bomlott
Állomány
kiváló (20-17)
jól kenhető, ill. éppen vágható, sima, szájban könnyen elomló
megfelelő (15-11) gyengébben kenhető, „túl kemény”
kissé hibás (10-5)
nehezen kenhető, kissé darás, enyhén ragacsos
hibás (4-0)
nem kenhető, darás, szemcsés, ragacsos, száraz, kagylós
törésű, gumis, víz-, vagy zsíreresztő
 1: alu-fólia csomagolásban (hengercikk alakú), 2:műanyagtömlős csomagolásban
Külső

kiváló (15-12)

20

Ízesített, kenhető, ömlesztett tehénsajtok
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, sima, a fólia légtáskától mentesen simul a
felületre, a hajtogatás ráncaiban sajtnyom nincs
kissé ráncos, de a fólia légtáskától mentesen simul a felületre,
a hajtogatás ráncaiban sajtnyom minimális
kissé ráncos, a fólia alatt 1-2 légtáska látható, a hajtogatás
ráncaiban legfeljebb sajtnyomok találhatók
beszáradt, ráncos, buborékos, puffadt, ráncokban sok
sajtnyom, dobozba ragadt, vagy egymáshoz ragadt
ízesítő anyagra jellemző színű, tompa-, vagy selyemfényű
ízesítő anyagra jellemző színű, tompa-, vagy selyemfényű, de
néhány kisebb folt megengedett
világosabb, vagy sötétebb színű, a felületen és a sajt belsejében
1-2 kisebb folt látható
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
zsírfényű
sajtra jellemző, típus megjelölés esetén a készítéshez használt
sajtra enyhén jellemző illatú
kevésbé jellemző, de tiszta
üres, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, erjedt, erősen szaghibás
sajtra és ízesítő anyagra emlékeztető, jellegzetes ízű, telt

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (35-32)
jó (29-23)
megfelelő (22-13)
kissé hibás (12-5)
hibás (4-0)

Állomány

kevésbé jellegzetes, kissé savanykás, főtt ízű, ízesítő anyag
nem karakteres
enyhén fanyar, üres ízű, nem elég jellemző

kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)

kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, fanyar, enyhén tisztátalan
fanyar, keserű, csípős, tisztátalan, ízesítő anyag nem ismerhető
fel, bomlott
jól kenhető, ill. éppen vágható, sima, szájban könnyen elomló
gyengébben kenhető, „túl kemény”

kissé hibás (10-5)

nehezen kenhető, kissé darás, enyhén ragacsos

hibás (4-0)

nem kenhető, darás, szemcsés, ragacsos, száraz, kagylós
törésű, gumis, víz-, vagy zsíreresztő
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Vágható ömlesztett tehénsajtok

Natúr, vágható ömlesztett tehénsajtok
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, sima, a műanyag-fólia légtáskától mentesen
simul a felületre
a fólia kissé ráncos, a műanyag-fólia alatt 1-2 légbuborék
található
a fólia kissé ráncos, alatta 3-5 kis légbuborék található
erősen légbuborékos, puffadt, ráncos, a műanyag-fólia sérült
egyenletesen csont-fehér, tompa-, vagy selyemfényű
egyenletesen csont-fehér, tompa-, vagy selyemfényű 1-2 apró
folt látható
világosabb, vagy sötétebb színű, a felületen és a sajt belsejében
több kisebb folt látható
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
zsírfényű
sajtra jellemző, típus megjelölés esetén a készítéshez használt
sajtra enyhén jellemző illatú
kevésbé jellemző, de tiszta
üres, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, erjedt, erősen szaghibás
jellegzetes sajt ízű, típus megjelölés esetén a készítéshez
használt sajtra enyhén jellemző, telt
kevésbé jellegzetes, kissé savanykás, főtt ízű
enyhén fanyar, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, fanyar, enyhén tisztátalan
fanyar, keserű, csípős, tisztátalan, bomlott
jól vágható, kagylós törésű, rugalmas, szájban könnyen elomló
vágható, kissé pépes
kevésbé vágható, kissé darás, enyhén gumis, gyengén ragacsos
pépes, rágós, szemcsés, ragacsos, gumis, víz-, vagy zsíreresztő

megfelelő (10-6)

Belső szín

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

Íz

Állomány

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (35-32)
jó (29-23)
megfelelő (22-13)
kissé hibás (12-5)
hibás (4-0)
kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Füstölt, vágható, ömlesztett tehénsajtok (pl.: Karaván)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

vékony kéregszerű bevonat, a füstölés egyöntetű, jellegzetes
a kéreg kissé vastagabb, vagy nem egyöntetű a füstölés, de
jellegzetes
vastagabba bevonat, a füstölés erősebb, vagy gyengébb a
kívántnál
a sajt túlzottan füstölt, vagy füstöletlen, nem egyenletes,
deformált
egyenletesen enyhén barnás-sárga színű, tompa fényű
egyenletesen barnás-sárga, tompa fényű, de 1-2 apró folt
látható
barnás árnyalatú, a vágási felületen több kisebb folt látható
karamell színű, foltos, zsírfényű, elszíneződött
enyhén füstölt illatú
kevésbé jellemző, kissé erősebben, vagy gyengébben füstölt
erősen, vagy enyhén füstölt
túlfüstölt, vagy füstöletlen, erősen szaghibás
a jellemző sajt ízen kívül, jellegzetesen füstölt, telt
kevésbé jellegzetes, kissé erősebben-, vagy gyengébben
füstölt, enyhén vegyszeres ízű
enyhén fanyar, üres ízű, nem elég jellemző a füstölt íz, vagy
túlfüstölt
erősen-, vagy gyengén füstölt, kissé kesernyés, sótlan vagy túl
sós, fanyar, enyhén tisztátalan
túlzottan füstölt, vagy füstöletlen, erősen sós, csípős,
tisztátalan, bomlott
jól vágható, kagylós törésű, rugalmas, szájban könnyen elomló
vágható, kissé pépes
kevésbé vágható, kissé darás, enyhén gumis, gyengén ragacsos
pépes, rágós, szemcsés, ragacsos, gumis, víz-, vagy zsíreresztő

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (35-32)
jó (29-23)
megfelelő (22-13)
kissé hibás (8-5)
hibás (4-0)

Állomány

kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Egyéb tej-, illetve tejszíntermékek (desszertek, savókészítmények)tehéntejből
Krémtúrók, ízesített krémtúrók, túrókrémek tehéntejből
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Illat

Íz

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (50-45)

egyenletes, az ízesítőanyagra jellemző színű
a jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes
kissé elszíneződött, kissé foltos
elszíntelenedett, foltos, szennyezett
kellemes, az ízesítőanyagra jellemző, tiszta
jellegtelen, kissé savanykás
savanykás, az ízesítő anyagra nem jellemző, enyhén élesztős
tisztátalan, savanyú, élesztős, erjedt, erősen szaghibás
kellemesen zamatos, az ízesítő anyaggal harmonikus ízű, telt,
tiszta
kissé üres, erősebb, vagy gyengébb az ízesítőanyag, de tiszta
ízű
az ízesítőanyaggal nem harmonikus, kissé élesztős, üres ízű
savanykás, enyhén élesztős, kissé tisztátalan, enyhén kesernyés
savanyú, fanyar, élesztős, keserű, erjedt
sima, krémszerű, jól kanalazható
a jellegzetesnél lágyabb, de sima
alig érezhetően darás, kissé lágy
kissé darás, nem krémszerű, kissé léeresztő
darás, csomós, híg, léeresztő, nem egyneműsíthető

jó (44-35)

Állomány

megfelelő (34-25)
kissé hibás (24-10)
hibás (9-0)
kiváló (20-16)
jó (15-11)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Túró Rudi, és bevonatos túró desszertek tehéntejből
alak-méret: hossz: 78-90 mm, =19-21 mm, illetve egyéb bevonatos termékeknél nincs meghatározva
Érzékszervi
tulajdonságok

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

Csokoládé bevonat

kiváló (15-12)

sötét barna (világos barna) színű, a tölteléket egyenletes
vastagságban és összefüggően vonja be, jól tapad
a csokoládé bevonat egyenletes, nyomásra kissé repedezik
a bevonat nem egyenletes, nem megszokott színű, kissé
lágyabb, vagy keményebb, a bevonat kissé hiányos
a csokoládé bevonat fakó, lágy, vagy kemény, lepereg, hiányos
egyenletesen fehér, vagy sárgás-fehér
fehér, vagy sárgás-fehér minimális csokoládé törmelékkel
kissé elszíneződött, csokoládé törmelékes
foltos, elszíneződött
a töltelék ízesítőanyagára,és a csokoládéra jellemző, tiszta
jellegtelen, kissé savanykás
savanykás, az ízesítő anyagra nem jellemző, enyhén élesztős
tisztátalan, savanyú, élesztős, erjedt, erősen szaghibás
kellemesen édeskés-savanykás, az ízesítő anyaggal
harmonikus ízű, telt, tiszta
kissé savanykás, kevésbé jellegzetes, de tiszta ízű
savanykás, az ízesítőanyagra nem jellemző, kissé élesztős, üres
ízű
savanykás, enyhén élesztős, kissé tisztátalan, enyhén kesernyés
savanyú, fanyar, élesztős, keserű, erjedt, avas, a terméktől
idegen
a töltelék sima, szájban elomló
a töltelék alig érezhetően darás, enyhén száraz
kissé darás, kissé lágy
darás, kissé fojtós, kissé szemcsés, kissé száraz,
szemcsés, darabos, száraz, fojtós

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Belső szín

Illat

Íz

hibás (2-0)
kiváló (10-8)
megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (40-36)
jó (34-25)
megfelelő (24-15)
kissé hibás (14-5)
hibás (4-0)

Állomány

kiváló (20-17)
jó (15-11)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Friss desszert tehénsajtok (édes ízesítés, aszalt gyümölcsök, dió, stb.)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

kiváló (15-12)

az ízesítésnek megfelelő felületi színű, vagy az
ízesítőanyag színe látszik egyenletesen

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű,
vagy a rárakódott ízesítő anyag nem minden-hol
egyforma vastagságú

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg
foltos, színhiányos

hibás (2-0)
Illat

kiváló (15-12)

kellemesen édes, savanykás, jellegzetes, tiszta, az
ízesítő illata karakteres
kevésbé jellegzetes, üres, kissé savanykás

kissé hibás (5-3)

kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős, gyenge
idegen szag

kiváló (50-45)
jó (44-35)

Állomány

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

Magyarázat (hibák)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt,
szaghibás
kellemesen édes, savanykás, jellegzetes, tiszta, az
ízesítő anyag harmonikus
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé
üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző az
ízesítőre

kissé hibás (25-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző,
kesernyés, ill. malátás

hibás (9-0)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt

kiváló (20-16)

laza rögökben összeálló, esetleg gyengén
savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen
savóeresztő
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JUHTEJBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK
Juhtúrók
Juhtúró
Érzékszervi tulajdonságok

Adható pontok

Külső

kiváló (15-12)

Illat

Íz

Állomány

Magyarázat (hibák)
egyenletesen csont-fehér, zöldes-fehér színű

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg kissé
foltos

hibás (2-0)

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (15-12)

jellegzetes, kellemesen aromás, telt, tiszta

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, de idegen szagtól mentes

kissé hibás (5-3)

üres, jellegtelen, üres, enyhén „bundaszagú”

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt,
kellemetlen, szaghibás

kiváló (50-45)

jellegzetesen zamatos, enyhén sós, tiszta

jó (44-35)

kevésbé jellegzetes, kissé üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző,
kesernyés, ill. malátás

hibás (9-0)

ecetesen savanyú, fanyar, erjedt, penészes

kiváló (20-16)

sima. egynemű, szájban könnyen elomló

megfelelő (15-11)

kissé morzsálódó, kissé fojtós, gyengén savó-, vagy
zsíreresztő

kissé hibás (10-5)

morzsálódó, fojtós, kenőcsős, savó-, vagy zsíreresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, gumiszerű, erősen savóeresztő
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Friss juhsajtok

Natúr friss juhsajtok
Fehér juhsajt
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, felületén kisebb röghézagok, alsó és felsőlapja
sajtkendőtől enyhén érdes, egyenletesen csont-fehér színű,
nedves
a sajt felületén nagyobb röghézagok, jellegzetestől kissé eltérő
színű, kissé foltos,
a sajt felülete kissé gyűrött, , jellegzetestől kissé eltérő színű,
kissé foltos, kissé nyálkás
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, penészes,
repedezett
egyenletesen csont-fehér színű
kréta-fehér, vagy csont-fehérnél, kissé sötétebb árnyalatú
kréta-fehér, vagy csont-fehérnél, sötétebb árnyalatú, szürkés,
sárgás
foltos, elszíneződött, „tarkázott”
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős
fanyar, élesztős, alkoholos, ecetes, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, joghurtra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, nem eléggé, vagy
túlzottan sós, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, kissé avas, enyhén csípős, kissé tisztátalan
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, avas, erjedt
megfelelően szilárd, szájban könnyen elomló, egynemű
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, de egynemű
száraz, lágy, pépes, lisztes, kevésbé egynemű
nagyon száraz,túl lágy, erősen pépes, nem egynemű
zárt tésztájú, legfeljebb néhány apró röglyuk megengedett
a metszéslapon több apró röghézag látható
a metszéslapon néhány kisebb repedés látható, esetleg néhány
erjedési lyuk is
sűrűn lyukazott, repedezett (szilvamag alakú repedés), puffadt

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)

Állomány

Lyukazottság

kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Krém fehér juhsajt
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)

Állomány

kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)

Lyukazottság

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Magyarázat (hibák)
kéreg nélküli, sima, egyenletesen sárgás-fehér színű, nedves
jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes, sima, nedves
a jellegzetestől kissé eltérő színű, kissé foltos, felülete nem
teljesen sima
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, repedezett
egyenletesen sárgás-fehér színű
jellegzetesnél kissé sötétebb árnyalatú
a jellegzetesnél sötétebb árnyalatú (szürkés, sárgás), vagy
közvetlenül csak a felület alatt enyhén sárgás elszíneződésű
foltos, elszíneződött
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes, enyhén főtt
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős, főtt
fanyar, élesztős, alkoholos, csípős, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, joghurtra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén karamell
ízű, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, kissé avas, enyhén csípős, kissé tisztátalan,
karamell ízű, fanyar, túlzottan sós
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, avas, erjedt
megfelelően szilárd, szájban krémszerűen elomló,
porcelánszerű törésű
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, de egynemű
száraz, lágy, pépes, lisztes
nagyon száraz, túl lágy, erősen pépes
zárt tésztájú
a metszéslapon 1-2 apró repedés látható
a metszéslapon 3-4 kisebb repedés látható
metszéslap repedezett, erjedési lyukak találhatók
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Ízesített friss juhsajtok
Két ízesítési mód képzelhető el, az egyik, a felületi „behempergetés”, míg a másik módnál az egész
sajttésztát ízesítik. A bírálati szempontokat ennek megfelelően kell kezelni
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

az ízesítésnek megfelelő felületi színű, vagy az ízesítőanyag
színe látszik egyenletesen

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű, vagy a
rárakódott ízesítő anyag nem mindenhol egyforma
vastagságú

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg foltos,
színhiányos

hibás (2-0)
Illat

kiváló (15-12)

kevésbé jellegzetes, kissé üres,

kissé hibás (5-3)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős,
gyenge idegen szag

kiváló (50-45)
jó (44-35)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt, szaghibás
kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő anyag
harmonikus
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző az ízesítőre

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző, kesernyés, ill.
malátás

hibás (9-0)
Állomány

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő illata
karakteres

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (20-16)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt
laza rögökben összeálló, esetleg gyengén savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen savóeresztő
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Juhgomolya
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

felülete kissé gyűrődött, kissé foltos

kissé hibás (5-3)

felülete kissé repedezett, esetleg kissé foltos, enyhén nyálkás

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

kissé eltérő színű, kissé foltos

jellegzetesen aromás, juhtermékre jellemző, gyengén tejsavas,
tiszta

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, kissé üres, enyhén élesztős, enyhén csípős

kissé hibás (5-3)

élesztős, csípős, sajtos, enyhén bomlott

kiváló (25-23)

erjedt, kifejezetten élesztős, fülledt, bomlott, szaghibás
enyhén tejsavas, juhtermékre jellemző, tiszta

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de
tiszta

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, sajtos, kissé kesernyés,enyhén csípős

kissé hibás (10-5)

sajtos, kesernyés, csípős, enyhén ízhibás, nem jellemző

kiváló (15-13)

erősen csípős, keserű, erjedt, terméktől idegen ízű
kissé rugalmas, szájban elomló, vágásfelületen egyenletes
eloszlású röglyukazás

megfelelő (10-6)

kissé pépes, kissé darás, kissé rágós, a röglyukak mellett néhány
erjedési lyuk és apró repedés látható

kissé hibás (5-3)

pépes, darás, rágós, savóeresztő, a röglyukazás nem egyenletes,
több erjedési lyuk látható, kissé hézagos

hibás (2-0)

Lyukazottság

erősen elszíneződött, foltos, szennyezett

kiváló (15-13)

hibás (4-0)

Állomány

egyenletesen halvány zöldes-sárga színű
a jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)

Íz

felülete repedezett, nyálkás, rúzsos, penészes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)

Illat

kéreg nélküli, felületén a sajtkendő lenyomata látható,
egyenletesen zöldes-fehér színű, nedves

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)

Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

száraz, erősen fojtós, erősen pépes, morzsálódó, savóeresztő,
„ezerlyukú”, repedezett
a vágásfelületen egyenletes röglyukazottság

megfelelő (10-6)

a vágásfelületen a röglyukazottság mellett néhány erjedési lyuk
látható

kissé hibás (5-3)

a vágásfelületen a röglyukazottság mellett több erjedési lyuk
látható, kissé repedezett

hibás (2-0)

„ezerlyukas”, repedezett, fertőzőtt
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Lágy juhsajtok

Penésszel érő lágy juhsajtok (Camambert sajtok)
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

kiváló (15-13)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”
nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal
tarkított
jellegzetesen pikáns

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

megfelelő (15-11)
kissé hibás (20-5-1)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, pikáns
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós
enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés
éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

kissé szúrós, gyengén ammóniás, nem elég jellegzetes

jó (20-16)

Állomány

vékony kérgű, enyhén tapadós, egyenletes fehér penészbevonatú
a kéreg kissé vastagabb, a bevonat nem egyenletes, vagy
vastagabb
a kéreg enyhén szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a
bevonat helyenként foltos, vagy szürkésfehér
repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kicsit puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Rúzzsal érő, lágy juhsajtok (Pálpusztai sajt)
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg kissé vastagabb, gyengén szakadozott, a bevonat nem egyenletes,
vagy vastagabb

kissé hibás (5-3)

a kéreg szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a bevonat túl vastag,
helyenként foltos, vagy szürkés-fehér

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”

kiváló (15-13)

jellegzetesen pikáns
kissé szúrós, gyengén ammóniás, , nem elég jellegzetes

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetes zamatos, enyhén sós
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal tarka

megfelelő (10-6)

jó (20-16)

Állomány

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

kéreg nélküli, vagy igen vékony kérgű, kissé nyálkás, enyhén tapadós,
egyenletesen sárgás vörösbarna bevonatú

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 rög, ill. erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kissé puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Érlelt félkemény juhsajtok
Röglyukas félkemény juhsajtok
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg vékony, v. vastag, sötétebb színű, kisebb foltok látszanak

kissé hibás (5-3)

a kéreg vékony, v. vastag, eltérő színű, nagyobb foltokkal, gondozatlan

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

zöldessárga vagy enyhén szürkés, kissé foltos, kettős színeződésű

kiváló (15-13)

jellegzetesen aromás, telt, savanykás
kevésbé jellegzetes, üres, enyhén savanyú

kissé hibás (5-3)

savanyú, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, dohos, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, a zsíros teltebb ízű

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós,

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, sótlan vagy túl sós

kiváló (15-13)

éretlen, fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
rugalmas, jól szeletelhető, szájban elomló (félzsíros: kissé száraz)

megfelelő (10-6)

kissé száraz, gyengén pépes, darás, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

kissé gumis, rágós, darás, enyhén pépes, száraz

hibás (2-0)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, kettős színeződésű

megfelelő (10-6)

hibás (4-0)
Állomány

egyenletesen szalmasárga színű, félzsíros sajtoknál kissé zöldes árnyalatú
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

a kéreg repedt, ráncos, gondozatlan, foltos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

a kéreg sima, tiszta, egyenletes, hibátlan, világos színű, zsíros tapintású

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

morzsálódó, száraz, gumis, pépes, ragacsos, rágós, kenőcsös

megfelelő (10-6)

szabálytalan alakú, egyenletes eloszlású, sűrű röglyukazás, néhány kerek erjedési
lyuk megengedett
a jellegzetesnél ritkább lyukazás, mérsékelt számú erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

egyenlőtlen lyukeloszlás, kevés röglyuk, sok erjedési lyuk, kisebb repedés

hibás (2-0)

túl lyukas vagy lyuknélküli, puffadt, repedt, szivacsos, savófészkes
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Csemege jellegű félkemény juhsajtok
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Belső szín

repedéses, elfolyós, gondozatlan kérgű, penészes

kiváló (15-12)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű

megfelelő (10-6)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű, néhány szürkés kis folttal

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől eltérő színű, enyhén szürkés- vagy zöldessárga

kiváló (15-13)

Állomány

jellegzetesen aromás, telt, savanykás, enyhén romadurra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, nem elég karakteres, savanyúbb

kissé hibás (5-3)

savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős
bűzös, dohos, csípős, ecetsavas, erősen szaghibás

kiváló (25-23)

jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, kissé pikáns

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós, kissé savanyú

megfelelő (1511)

kesernyés, savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (105)

kissé fanyar, kesernyés, kissé csípős, sótlan vagy túl sós

hibás (4-0)

éretlen, fanyar, keserű, émelyítő, avas

kiváló (15-13)

puha, nem morzsálódó, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé száraz, kissé morzsálódó, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

száraz, morzsálódó, túrós, pépes

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, esetleg penészes, szennyezett

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

vékony, rugalmas, hibátlan, kissé röghézagos kérgű, bevonata vöröses-sárga, gyengén nyálkás
tapintású
a kívántnál vékonyabb v. vastagabb, erősen röghézagos, vagy zárt bevonata gyengén nyálkás,
vagy kissé száraz
kissé repedezett, kissé foltos, túl nyálkás, vagy igen száraz

hibás (2-0)

hibás (2-0)
Illat

Magyarázat (hibák)

kemény, gumis, ragacsos, kenőcsös, nehezen nyelhető
metszéslapon nagyobb számú egyenletes eloszlású röglyuk

megfelelő (10-6)

ritkább lyukazottságú, kevés erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

kevés rög-, ill. sok erjedési lyuk, kisebb repedések

hibás (2-0)

„ezerlyukú”, vagy lyuknélküli, erősen repedezett, puffadt, savófészkes
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Kékpenésszel érő félkemény juhsajt (Márványsajt jellegű)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, röghézagos, ill. sima, fehér v. szürkésfehér
színű, nyirkos, helyenként gyengén „rúzsos”, a röghézagokban
kékes-zöld színű penészerezettség
erősebben „rúzsos”, a penészerezettség kevésbé látható
gyengén repedezett, enyhe kéregképződés, kissé nyálkás,
erősen rúzsos, vagy száraz kéreg
repedezett, beszáradt, egyenetlen felületű, vastag kérgű,
nyálkás
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, egyenletes eloszlásban kékeszöld színű penész erezettség
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, a kékes-zöld színű penész
erezettség nem egyenletes eloszlású
szürkésfehér, kissé sárgás, kissé foltos
foltos, sárgásan-barnásan elszíneződött
jellegzetes, rokfortszerű, enyhén savanykás
kissé savanyú, kevésbé jellegzetes

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Illat

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

Lyukazottság

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

savanyú, enyhén tisztátlan, kissé szúrós szagú
dohos, ammóniás, élesztős, erősen szaghibás
jellegzetes, kellemesen sós, kissé savanykás, enyhén csípős,
pikáns, zamatos
kevésbé jellegzetes, mérsékelten csípős
üresebb ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlzottan sós, jelleg nélküli, csípős, kissé
tisztátalan
keserű, avas, tisztátalan, dohos, erjedt, szappanos
kissé morzsálódó, kenhető, szájban szétomló
még kenhető, de kissé száraz állományú
száraz, morzsálódó
túrószerű, kemény
a metszéslap röglyukas, néhány kisebb erjedési lyukkal, a
penészerezettség egyenletes
a metszéslap röglyukas, néhány erjedési lyukkal, a
penészerezettség nem egyenletes, a szúrási csatornák mentén
dúsabb fejlődésű
a metszéslap kissé zárt, vagy több az erjedési lyuk, a penész
eloszlás nem egyenletes, vagy gyenge, főleg a szúrási
csatornákban található
a metszéslap kissé zárt, vagy sok az erjedési lyuk,
penészfejlődés nem látható
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Zárt tésztájú félkemény juhsajtok (pl. gyúrt hevített)

Parenyica juhsajt (méretek: =70-100 mm, m=40-60 mm)
Érzékszervi
tulajdonságok
Alak, méret, tömeg

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

megfelelő (5-4)

egy irányba csavarodó, a sajttészta anyagából készült zsinórral
összekötött henger alakú tekercs. Mérete és tömege az előírásnak
megfelelő.
Az előírtnál magasabb, vagy laposabb, tömege az előírástól
kismértékben eltér
Deformált, mérete, vagy tömege az előírástól lényegesen eltér
kéreg nélküli, ha natúr, fehér, sárgásfehér, olajozott, ha füstölt sárgásbarna színű, olajozott
ha natúr matt, kissé sötétebb színű, ha füstölt világosabb, vagy sötétebb
a jellemzőnél
ha natúr foltos, ha füstölt elégtelenül, vagy túl füstölt
foltos, penészes, repedezett, kezeletlen
egyenletesen sárgás-fehér színű
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő, szennyezet
enyhén savanykás, tiszta, ha füstölt kellemesen füstös
tiszta, kissé savanyúbb, ha füstölt kevésbé jellegzetes
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás, túlzottan füstölt
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, illetve jellegzetesen füstölt, enyhén sós,
savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé kevésbé vagy túl füstölt, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlfüstölt, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
általában lyuknélküli, legfeljebb néhány erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk, a szalagok közötti hézag nagyobb
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok
kissé lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok
általában lyuknélküli, legfeljebb kevés erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk látható, a szalagok közötti hézag
nagyobb
a vágási felületen sok erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok kissé
lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok

kissé hibás (3-2)

Külső

hibás (1-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
megfelelő (10-7)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)

Állomány

jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

Belső szín

Illat

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Lyukazottság/
Szálasság

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Mozzarella típusú juhsajtok
(ide tartoznak a juhtejből készült natúr Hajdú típusú sajtok (Kaskaval) is, ha füstöltek, akkor a megfelelő
tulajdonságoknál azt is a Parenyica sajtnál leírt módon figyelembe kell venni)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Állomány

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

kéreg nélküli, fehér, sárgásfehér, fényes
matt, vagy kissé sötétebb színű, egy-két kisebb folt
megengedett
foltos, ráncos
foltos, penészes, repedezett, ráncos, „pállott”
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű, 1-2 kisebb fehér folt
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
szennyezett
enyhén savanykás, tiszta
tiszta, savanyúbb
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, enyhén sós, savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
zárt tésztájú, legfeljebb 1-2 kis erjedési lyuk megengedett,
széthúzva kagylósan törik
a vágási felületen több erjedési lyuk, de a törési felület kagylós
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a
kagylós törés már nem jellemző
„ezerlyukú”, repedezett, „szétmálló”

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (10-8)
megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (40-36)
jó (34-25)
megfelelő (24-15)
kissé hibás (14-5)
hibás (4-0)
kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Ordák, zsendicék juhtejből
Orda (savó sajt) juhtejből
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, felületén a sajtkendő lenyomata látható,
egyenletesen csont-fehér színű, nedves, túrószerűen összeállt
jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes, nedves
a jellegzetestől kissé eltérő színű, kissé foltos, felülete gyűrött
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, repedezett
egyenletesen csont-fehér színű
a jellegzetesnél kissé sötétebb árnyalatú
a jellegzetesnél sötétebb árnyalatú (szürkés, sárgás), vagy
közvetlenül csak a felület alatt enyhén sárgás elszíneződésű
foltos, elszíneződött
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes, enyhén főtt
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős, főtt
fanyar, élesztős, alkoholos, csípős, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, kicsit túróra emlékeztet
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, enyhén csípős, kissé tisztátalan, kissé fanyar,
túl savanyú
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, erjedt
megfelelően szilárd, könnyen szeletelhető, szájban
krémszerűen elomló, képlékeny
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, széteső
száraz, lágy, pépes, lisztes
nagyon száraz, túl lágy, erősen pépes
zárt tésztájú
a metszéslapon 1-2 apró repedés látható
a metszéslapon 3-4 kisebb repedés látható
metszéslap repedezett, erjedési lyukas

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)

Lyukazottság

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Zsendice (savó túró) juhtejből

Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

egyenletes „kréta-fehér”, jellemző színű, pelyhes kicsapódás,
illetve túrosodás jeleit mutató
a jellegzetestől kissé eltérő, csont-fehér, sárgás-fehér színű, de
egyenletes
kissé elszíneződött, kissé foltos
elszíneződött, foltos, szennyezett
kellemes, tiszta, édeskés, savanykás, főtt, savós illatú
jellegtelen, kissé savanykás
savanykás, enyhén élesztős
tisztátalan, savanyú, élesztős, erjedt, erősen szaghibás
kellemesen zamatos, főtt édeskés-savanykás, tiszta
kissé üres, savósabb, de tiszta ízű
kissé élesztős, üres ízű
savanykás, enyhén élesztős, kissé tisztátalan, enyhén kesernyés
savanyú, fanyar, élesztős, keserű, erjedt
sima, híg, krémszerű, aprórögöket, pelyheket tartalmaz
rögös, kissé lágy, kissé folyós
kissé rögös, nem krémszerű, kissé szétváló
csomós, híg, léeresztő, nem egyneműsíthető

megfelelő (10-6)

Illat

Íz

Állomány

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (50-45)
jó (44-35)
megfelelő (34-25)
kissé hibás (24-10)
hibás (9-0)
kiváló (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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KECSKETEJBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK
Kecsketúrók, friss- és lágy kecskesajtok
Kecsketúró
Érzékszervi tulajdonságok

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

Külső

kiváló (15-12)

egyenletesen csont-fehér, vagy zöldes-fehér színű

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg
kissé foltos

hibás (2-0)
Illat

Íz

Állomány

kiváló (15-12)

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes
kellemesen savanykás, jellegzetesen zamatos,
tiszta

megfelelő (10-6)

kevésbé jellegzetes, kissé üres, főtt

kissé hibás (5-3)

savanykás, jellegtelen, üres, enyhén élesztős

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt,
szaghibás

kiváló (50-45)

kellemesen savanykás, jellegzetesen zamatos,
tiszta

jó (44-35)

kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé
üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző aromájú

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző,
enyhén kesernyés, ill. malátás

hibás (9-0)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt

kiváló (20-16)

laza rögökben összeálló, esetleg gyengén
savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen
savóeresztő
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Friss kecskesajtok

Natúr friss kecskesajtok
Fehér kecskesajt
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, felületén kisebb röghézagok, alsó és felsőlapja
sajtkendőtől enyhén érdes, egyenletesen csont-fehér színű,
nedves
a sajt felületén nagyobb röghézagok, jellegzetestől kissé eltérő
színű, kissé foltos,
a sajt felülete kissé gyűrött, , jellegzetestől kissé eltérő színű,
kissé foltos, kissé nyálkás
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, penészes,
repedezett
egyenletesen csont-fehér színű
kréta-fehér, vagy csont-fehérnél, kissé sötétebb árnyalatú
kréta-fehér, vagy csont-fehérnél, sötétebb árnyalatú, szürkés,
sárgás
foltos, elszíneződött, „tarkázott”
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős
fanyar, élesztős, alkoholos, ecetes, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, joghurtra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, nem eléggé, vagy
túlzottan sós, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, kissé avas, enyhén csípős, kissé tisztátalan
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, avas, erjedt
megfelelően szilárd, szájban könnyen elomló, egynemű
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, de egynemű
száraz, lágy, pépes, lisztes, kevésbé egynemű
nagyon száraz,túl lágy, erősen pépes, nem egynemű
zárt tésztájú, legfeljebb néhány apró röglyuk megengedett
a metszéslapon több apró röghézag látható
a metszéslapon néhány kisebb repedés látható, esetleg néhány
erjedési lyuk is
sűrűn lyukazott, repedezett (szilvamag alakú repedés), puffadt

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)

Állomány

Lyukazottság

kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Krémfehér kecskesajt
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

Illat

Íz

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)

Állomány

kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)

Lyukazottság

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Magyarázat (hibák)
kéreg nélküli, sima, egyenletesen sárgás-fehér színű, nedves
jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes, sima, nedves
a jellegzetestől kissé eltérő színű, kissé foltos, felülete nem
teljesen sima
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, repedezett
egyenletesen sárgás-fehér színű
jellegzetesnél kissé sötétebb árnyalatú
a jellegzetesnél sötétebb árnyalatú (szürkés, sárgás), vagy
közvetlenül csak a felület alatt enyhén sárgás elszíneződésű
foltos, elszíneződött
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes, enyhén főtt
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős, főtt
fanyar, élesztős, alkoholos, csípős, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre jellemző, joghurtra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén karamell
ízű, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, kissé avas, enyhén csípős, kissé tisztátalan,
karamell ízű, fanyar, túlzottan sós
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, avas, erjedt
megfelelően szilárd, szájban krémszerűen elomló,
porcelánszerű törésű
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, de egynemű
száraz, lágy, pépes, lisztes
nagyon száraz, túl lágy, erősen pépes
zárt tésztájú
a metszéslapon 1-2 apró repedés látható
a metszéslapon 3-4 kisebb repedés látható
metszéslap repedezett, erjedési lyukak találhatók

43

Ízesített friss kecskesajtok
Két ízesítési mód képzelhető el, az egyik, a felületi „behempergetés”, míg a másik módnál az egész
sajttésztát ízesítik. A bírálati szempontokat ennek megfelelően kell kezelni
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

az ízesítésnek megfelelő felületi színű, vagy az ízesítőanyag
színe látszik egyenletesen

megfelelő (10-6)

jellegzetestől kissé eltérő, de egyenletes színű, vagy a
rárakódott ízesítő anyag nem mindenhol egyforma
vastagságú

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől mérsékelten eltérő színű, esetleg foltos,
színhiányos

hibás (2-0)
Illat

kiváló (15-12)

kevésbé jellegzetes, kissé üres,

kissé hibás (5-3)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős,
gyenge idegen szag

kiváló (50-45)
jó (44-35)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, fülledt, szaghibás
kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő anyag
harmonikus
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű, nem jellemző az ízesítőre

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, nem jellemző, kesernyés, ill.
malátás

hibás (9-0)
Állomány

kellemesen savanykás, jellegzetes, tiszta, az ízesítő illata
karakteres

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

eltérő színű, foltos, szennyezett, penészes

kiváló (20-16)

ecetesen savanyú, ízhibás, fanyar, erjedt
laza rögökben összeálló, esetleg gyengén savóeresztő

megfelelő (15-11)

kissé száraz, kissé fojtós, gyengén savóeresztő

kissé hibás (10-5)

száraz, fojtós, morzsálódó, savóeresztő

hibás (4-0)

erősen fojtós, erősen morzsálódó, erősen savóeresztő
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Kecskegomolya
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

felülete kissé gyűrődött, kissé foltos

kissé hibás (5-3)

felülete kissé repedezett, esetleg kissé foltos, enyhén nyálkás

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

kissé eltérő színű, kissé foltos

jellegzetesen aromás, juhtermékre jellemző, gyengén tejsavas, tiszta
kevésbé jellegzetes, kissé üres, enyhén élesztős, enyhén csípős

kissé hibás (5-3)

élesztős, csípős, sajtos, enyhén bomlott

kiváló (25-23)
jó (20-16)

erjedt, kifejezetten élesztős, fülledt, bomlott, szaghibás
enyhén tejsavas, juhtermékre jellemző, tiszta
kevésbé jellegzetes, savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de tiszta

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, sajtos, kissé kesernyés,enyhén csípős

kissé hibás (10-5)

sajtos, kesernyés, csípős, enyhén ízhibás, nem jellemző

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

erősen csípős, keserű, erjedt, terméktől idegen ízű
kissé rugalmas, szájban elomló, vágásfelületen egyenletes eloszlású
röglyukazás

megfelelő (10-6)

kissé pépes, kissé darás, kissé rágós, a röglyukak mellett néhány erjedési
lyuk és apró repedés látható

kissé hibás (5-3)

pépes, darás, rágós, savóeresztő, a röglyukazás nem egyenletes, több
erjedési lyuk látható, kissé hézagos

hibás (2-0)
Lyukazottság

erősen elszíneződött, foltos, szennyezett

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)

Állomány

egyenletesen halvány zöldes-sárga színű
a jellegzetestől kissé eltérő színű

kiváló (15-13)

Íz

felülete repedezett, nyálkás, rúzsos, penészes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

kéreg nélküli, felületén a sajtkendő lenyomata látható, egyenletesen
zöldes-fehér színű, nedves

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

száraz, erősen fojtós, erősen pépes, morzsálódó, savóeresztő, „ezerlyukú”,
repedezett
kissé rugalmas, szájban elomló, vágásfelületen egyenletes eloszlású
röglyukazás

megfelelő (10-6)

a vágásfelületen az egyenletes röglyukazottság, esetleg néhány erjedési
lyuk látható

kissé hibás (5-3)

a vágásfelületen az egyenletes röglyukazottság, mellett több erjedési lyuk
látható, kissé repedezett

hibás (2-0)

„ezerlyukas”, repedezett, fertőzött
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Lágy kecskesajtok

Penésszel érő lágy kecskesajtok (Camembert típusú sajtok)
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

Illat

kiváló (15-13)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”
nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal
tarkított
jellegzetesen pikáns

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

megfelelő (15-11)
kissé hibás (20-5-1)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, pikáns
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós
enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés
éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

kissé szúrós, gyengén ammóniás, nem elég jellegzetes

jó (20-16)

Állomány

vékony kérgű, enyhén tapadós, egyenletes fehér penészbevonatú
a kéreg kissé vastagabb, a bevonat nem egyenletes, vagy
vastagabb
a kéreg enyhén szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a
bevonat helyenként foltos, vagy szürkésfehér
repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kicsit puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Rúzzsal érő, lágy kecskesajtok (Pálpusztai jellegű sajt)
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg kissé vastagabb, gyengén szakadozott, a bevonat nem egyenletes,
vagy vastagabb

kissé hibás (5-3)

a kéreg szakadozott, lágy, vagy száraz, kissé pállott, a bevonat túl vastag,
helyenként foltos, vagy szürkés-fehér

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

a kéreg alatti rész „szalonnás”, vagy a sajttészta magja mérsékelt
kiterjedésben „krétafehér”

kiváló (15-13)

jellegzetesen pikáns
kissé szúrós, gyengén ammóniás, , nem elég jellegzetes

kissé hibás (5-3)

erősen ammóniás, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, erősen szaghibás
jellegzetes zamatos, enyhén sós
kissé pikáns, vagy nem elég jellegzetes, túl sós

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé savanyú, csípős, kissé élesztős, kissé kesernyés

hibás (4-0)
kiváló (15-13)

éretlen, keserű, élesztős, émelyítő
kenhető, mérsékelten lágy, szájban olvadékony

megfelelő (10-6)

lágy, vagy kissé kemény, kis túrós mag még megengedett

kissé hibás (5-3)

túl lágy, vagy kemény, nehezen kenhető, morzsálódó

hibás (2-0)
Lyukazottság

nagyobb részben, vagy egészben fehér, illetve színes foltokkal tarka

megfelelő (10-6)

jó (20-16)

Állomány

egyenletesen világossárga színű, tompa fényű, a sajt közepe felé
elhalványuló
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

repedt, pállott, túl kemény, vagy ellágyult, ráncos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

kéreg nélküli, vagy igen vékony kérgű, kissé nyálkás, enyhén tapadós,
egyenletesen sárgás vörösbarna bevonatú

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

erősen morzsálódó, száraz, törékeny, túrós, teljesen folyós
lyuk nélküli, vagy 2-3 rög, ill. erjedési lyuk látható

megfelelő (10-6)

a magban néhány röglyuk, a külső részben néhány erjedési lyuk

kissé hibás (5-3)

kissé repedt, kissé puffadt

hibás (2-0)

puffadt, repedt, savólyukas
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Érlelt félkemény kecskesajtok
Röglyukas félkemény kecskesajtok
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)

a kéreg vékony, v. vastag, sötétebb színű, kisebb foltok látszanak

kissé hibás (5-3)

a kéreg vékony, v. vastag, eltérő színű, nagyobb foltokkal, gondozatlan

kiváló (15-12)

kissé hibás (5-3)

zöldessárga vagy enyhén szürkés, kissé foltos, kettős színeződésű

kiváló (15-13)

jellegzetesen aromás, telt, savanykás
kevésbé jellegzetes, üres, enyhén savanyú

kissé hibás (5-3)

savanyú, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős

kiváló (25-23)

bűzös, dohos, erősen szaghibás
jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, a zsíros teltebb ízű

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós,

megfelelő (15-11)

enyhén savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, csípős, sótlan vagy túl sós

kiváló (15-13)

éretlen, fanyar, keserű, élesztős, émelyítő, avas
rugalmas, jól szeletelhető, szájban elomló (félzsíros: kissé száraz)

megfelelő (10-6)

kissé száraz, gyengén pépes, darás, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

kissé gumis, rágós, darás, enyhén pépes, száraz

hibás (2-0)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, kettős színeződésű

megfelelő (10-6)

hibás (4-0)
Állomány

egyenletesen szalmasárga színű, félzsíros sajtoknál kissé zöldes árnyalatú
jellegzetestől kissé eltérő színű

hibás (2-0)
Íz

a kéreg repedt, ráncos, gondozatlan, foltos, fekélyes

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Illat

a kéreg sima, tiszta, egyenletes, hibátlan, világos színű, zsíros tapintású

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Belső szín

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-13)

morzsálódó, száraz, gumis, pépes, ragacsos, rágós, kenőcsös

megfelelő (10-6)

szabálytalan alakú, egyenletes eloszlású, sűrű röglyukazás, néhány kerek erjedési
lyuk megengedett
a jellegzetesnél ritkább lyukazás, mérsékelt számú erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

egyenlőtlen lyukeloszlás, kevés röglyuk, sok erjedési lyuk, kisebb repedés

hibás (2-0)

túl lyukas vagy lyuknélküli, puffadt, repedt, szivacsos, savófészkes
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Csemege jellegű félkemény kecskesajtok
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Belső szín

repedéses, elfolyós, gondozatlan kérgű, penészes

kiváló (15-12)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű

megfelelő (10-6)

egyenletesen csont-fehér vagy szalmasárga színű, néhány szürkés kis folttal

kissé hibás (5-3)

jellegzetestől eltérő színű, enyhén szürkés- vagy zöldessárga

kiváló (15-13)

Állomány

jellegzetesen aromás, telt, savanykás, enyhén romadurra emlékeztető
kevésbé jellegzetes, nem elég karakteres, savanyúbb

kissé hibás (5-3)

savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén csípős, enyhén élesztős
bűzös, dohos, csípős, ecetsavas, erősen szaghibás

kiváló (25-23)

jellegzetesen zamatos, enyhén sós, savanykás, kissé pikáns

jó (20-16)

kevésbé jellegzetes, kissé sótlan vagy túl sós, kissé savanyú

megfelelő (15-11)

kesernyés, savanyú, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (10-5)

kissé fanyar, kesernyés, kissé csípős, sótlan vagy túl sós

hibás (4-0)

éretlen, fanyar, keserű, émelyítő, avas

kiváló (15-13)

puha, nem morzsálódó, szájban elomló

megfelelő (10-6)

kissé száraz, kissé morzsálódó, szájban kevésbé elomló

kissé hibás (5-3)

száraz, morzsálódó, túrós, pépes

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
Lyukazottság

krétafehér vagy szürkés sárga, illetve foltos, esetleg penészes, szennyezett

megfelelő (10-6)

hibás (2-0)
Íz

vékony, rugalmas, hibátlan, kissé röghézagos kérgű, bevonata vöröses-sárga,
gyengén nyálkás tapintású
a kívántnál vékonyabb v. vastagabb, erősen röghézagos, vagy zárt bevonata
gyengén nyálkás, vagy kissé száraz
kissé repedezett, kissé foltos, túl nyálkás, vagy igen száraz

hibás (2-0)

hibás (2-0)
Illat

Magyarázat (hibák)

kemény, gumis, ragacsos, kenőcsös, nehezen nyelhető
metszéslapon nagyobb számú egyenletes eloszlású röglyuk

megfelelő (10-6)

ritkább lyukazottságú, kevés erjedési lyukkal

kissé hibás (5-3)

kevés rög-, ill. sok erjedési lyuk, kisebb repedések

hibás (2-0)

„ezerlyukú”, vagy lyuknélküli, erősen repedezett, puffadt, savófészkes
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Kékpenésszel érő félkemény kecskesajt (Márványsajt jellegű)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, röghézagos, ill. sima, fehér v. szürkésfehér
színű, nyirkos, helyenként gyengén „rúzsos”, a röghézagokban
kékes-zöld színű penészerezettség
erősebben „rúzsos”, a penészerezettség kevésbé látható
gyengén repedezett, enyhe kéregképződés, kissé nyálkás,
erősen rúzsos, vagy száraz kéreg
repedezett, beszáradt, egyenetlen felületű, vastag kérgű,
nyálkás
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, egyenletes eloszlásban kékeszöld színű penész erezettség
csont-fehér, vagy zöldes-fehér, a kékes-zöld színű penész
erezettség nem egyenletes eloszlású
szürkésfehér, kissé sárgás, kissé foltos
foltos, sárgásan-barnásan elszíneződött
jellegzetes, rokfortszerű, enyhén savanykás
kissé savanyú, kevésbé jellegzetes

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
Belső szín

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Illat

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

Lyukazottság

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

savanyú, enyhén tisztátlan, kissé szúrós szagú
dohos, ammóniás, élesztős, erősen szaghibás
jellegzetes, kellemesen sós, kissé savanykás, enyhén csípős,
pikáns, zamatos
kevésbé jellegzetes, mérsékelten csípős
üresebb ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlzottan sós, jelleg nélküli, csípős, kissé
tisztátalan
keserű, avas, tisztátalan, dohos, erjedt, szappanos
kissé morzsálódó, kenhető, szájban szétomló
még kenhető, de kissé száraz állományú
száraz, morzsálódó
túrószerű, kemény
a metszéslap röglyukas, néhány kisebb erjedési lyukkal, a
penészerezettség egyenletes
a metszéslap röglyukas, néhány erjedési lyukkal, a
penészerezettség nem egyenletes, a szúrási csatornák mentén
dúsabb fejlődésű
a metszéslap kissé zárt, vagy több az erjedési lyuk, a penész
eloszlás nem egyenletes, vagy gyenge, főleg a szúrási
csatornákban található
a metszéslap kissé zárt, vagy sok az erjedési lyuk,
penészfejlődés nem látható
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Zárt tésztájú félkemény kecskesajtok (pl. gyúrt hevített)

Parenyica kecskesajt (méretek: =70-100 mm, m=40-60 mm)
Érzékszervi
tulajdonságok
Alak, méret, tömeg

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

megfelelő (5-4)

egy irányba csavarodó, a sajttészta anyagából készült zsinórral
összekötött henger alakú tekercs. Mérete és tömege az előírásnak
megfelelő.
Az előírtnál magasabb, vagy laposabb, tömege az előírástól
kismértékben eltér
Deformált, mérete, vagy tömege az előírástól lényegesen eltér
kéreg nélküli, ha natúr, fehér, sárgásfehér, olajozott, ha füstölt sárgásbarna színű, olajozott
ha natúr matt, kissé sötétebb színű, ha füstölt világosabb, vagy sötétebb
a jellemzőnél
ha natúr foltos, ha füstölt elégtelenül, vagy túl füstölt
foltos, penészes, repedezett, kezeletlen
egyenletesen sárgás-fehér színű
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő, szennyezet
enyhén savanykás, tiszta, ha füstölt kellemesen füstös
tiszta, kissé savanyúbb, ha füstölt kevésbé jellegzetes
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás, túlzottan füstölt
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, illetve jellegzetesen füstölt, enyhén sós,
savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé kevésbé vagy túl füstölt, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, túlfüstölt, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
általában lyuknélküli, legfeljebb néhány erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk, a szalagok közötti hézag nagyobb
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok
kissé lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok
általában lyuknélküli, legfeljebb kevés erjedési lyuk megengedett, a
szalagok vonala jól látható, de zárt
a vágási felületen több erjedési lyuk látható, a szalagok közötti hézag
nagyobb
a vágási felületen sok erjedési-, esetleg röglyuk látható, a szalagok kissé
lazák
„ezerlyukú”, repedezett, széteső szalagok

kissé hibás (3-2)

Külső

hibás (1-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

Íz

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
megfelelő (10-7)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)

Állomány

jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
kiváló (15-13)

Belső szín

Illat

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)

Lyukazottság/
Szálasság

hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Mozzarella típusú kecskesajtok
(ide tartoznak a kecsketejből készült natúr Kaskaval típusú sajtok is, ha füstöltek, akkor a megfelelő
tulajdonságoknál azt is a Parenyica sajtnál leírt módon figyelembe kell venni)
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Állomány

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)

kéreg nélküli, fehér, sárgásfehér, fényes
matt, vagy kissé sötétebb színű, egy-két kisebb folt
megengedett
foltos, ráncos
foltos, penészes, repedezett, ráncos, „pállott”
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű
egyenletesen fehér, sárgás-fehér színű, 1-2 kisebb fehér folt
enyhén kettős színezetű, kisebb fehér foltokkal tarkázott
foltos, csíkozott, vagy a sajttészta színe egészében eltérő,
szennyezett
enyhén savanykás, tiszta
tiszta, savanyúbb
üres, enyhén tisztátlan, enyhén szaghibás
tisztátalan, dohos, bomlott, erősen szaghibás
jellegzetesen semleges, enyhén sós, savanykás
kevésbé jellegzetes, kissé savanyú
savanyú, üres ízű, nem elég jellemző
kissé kesernyés, sótlan vagy túl sós, jelleg nélküli
fanyar, keserű, tisztátalan, bomlott
zárt tésztájú, legfeljebb 1-2 kis erjedési lyuk megengedett,
széthúzva kagylósan törik
a vágási felületen több erjedési lyuk, de a törési felület kagylós
a vágási felületen több erjedési-, esetleg röglyuk látható, a
kagylós törés már nem jellemző
„ezerlyukú”, repedezett, „szétmálló”

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (10-8)
megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (40-36)
jó (34-25)
megfelelő (24-15)
kissé hibás (14-5)
hibás (4-0)
kiváló (20-17)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)
hibás (4-0)
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Ordák, zsendicék kecsketejből
Orda (savó sajt) kecsketejből
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Belső szín

Illat

Íz

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-12)

kéreg nélküli, felületén a sajtkendő lenyomata látható,
egyenletesen csont-fehér színű, nedves, túrószerűen összeállt
jellegzetestől kissé eltérő színű, de egyenletes, nedves
a jellegzetestől kissé eltérő színű, kissé foltos, felülete gyűrött
a felület erősen elszíneződött, nyálkás, foltos, repedezett
egyenletesen csont-fehér színű
a jellegzetesnél kissé sötétebb árnyalatú
a jellegzetesnél sötétebb árnyalatú (szürkés, sárgás), vagy
közvetlenül csak a felület alatt enyhén sárgás elszíneződésű
foltos, elszíneződött
savanykás, joghurtra emlékeztető, tiszta
kevésbé jellegzetes, enyhén főtt
savanyú, üres, enyhén tisztátlan, enyhén élesztős, főtt
fanyar, élesztős, alkoholos, csípős, erjedt
kellemesen savanykás, telt, tiszta, kellemesen sós, juhtermékre
jellemző, kicsit túróra emlékeztet
kevésbé jellegzetes, enyhén üres
kissé savanyú, üres ízű, nem elég jellemző, enyhén kesernyés
enyhén élesztős, enyhén csípős, kissé tisztátalan, kissé fanyar,
túl savanyú
élesztős, csípős, ecetes, alkoholos, erjedt
megfelelően szilárd, könnyen szeletelhető, szájban
krémszerűen elomló, képlékeny
jellegzetesnél kissé szárazabb, kissé lágyabb, enyhén pépes,
enyhén lisztes, széteső
száraz, lágy, pépes, lisztes
nagyon száraz, túl lágy, erősen pépes
zárt tésztájú
a metszéslapon 1-2 apró repedés látható
a metszéslapon 3-4 kisebb repedés látható
metszéslap repedezett, erjedési lyukas

megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (25-23)
jó (20-16)
megfelelő (15-11)
kissé hibás (10-5)

Állomány

hibás (4-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)

Lyukazottság

kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
kiváló (15-13)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)
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Zsendice (savó túró) kecsketejből
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Illat

Íz

Állomány

Adható pontok
kiváló (15-12)
megfelelő (106)
kissé hibás (53)
hibás (2-0)
kiváló (15-12)
megfelelő (106)
kissé hibás (53)
hibás (2-0)
kiváló (50-45)
jó (44-35)
megfelelő (3425)
kissé hibás (2410)
hibás (9-0)
kiváló (20-16)
megfelelő (1511)
kissé hibás (105)
hibás (4-0)

Magyarázat (hibák)
egyenletes „kréta-fehér”, jellemző színű, pelyhes kicsapódás,
illetve túrosodás jeleit mutató
a jellegzetestől kissé eltérő, csont-fehér, sárgás-fehér színű, de
egyenletes
kissé elszíneződött, kissé foltos
elszíneződött, foltos, szennyezett
kellemes, tiszta, édeskés, savanykás, főtt, savós illatú
jellegtelen, kissé savanykás
savanykás, enyhén élesztős
tisztátalan, savanyú, élesztős, erjedt, erősen szaghibás
kellemesen zamatos, főtt édeskés-savanykás, tiszta
kissé üres, savósabb, de tiszta ízű
kissé élesztős, üres ízű
savanykás, enyhén élesztős, kissé tisztátalan, enyhén kesernyés
savanyú, fanyar, élesztős, keserű, erjedt
sima, híg, krémszerű, aprórögöket, pelyheket tartalmaz
rögös, kissé lágy, kissé folyós
kissé rögös, nem krémszerű, kissé szétváló
csomós, híg, léeresztő, nem egyneműsíthető
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Tejföl
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Illat

Íz

Adható pontok
kiváló (15-12)

egyenletesen csontfehér színű, nincs felfölöződés,
minimális savószivárgás megengedett

megfelelő (10-6)

egyenletesen csontfehér színű, mérsékelten
felfölöződött, kissé savó eresztő

kissé hibás (5-3)

egyenletesen csontfehér színű, felfölöződött, jelentős
savókiválás

hibás (2-0)

eltérő színű, kiköpülődött, erősen savókiválásos (15%
felett)

kiváló (15-12)

kellemesen savanykás, jellegzetesen aromás

megfelelő (10-6)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős

kissé hibás (5-3)

savanykás, jellegtelen, üres, érezhetően élesztős

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, szaghibás

kiváló (50-45)
jó (44-35)

kellemesen savanykás, zamatos
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de
tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, gyengén élesztős, ill.
olajos

hibás (9-0)
Állomány

Magyarázat (hibák)

kiváló (20-16)

savanyú, ízhibás, avas, olajos, erjedt
egynemű, ha májas állományú, akkor kagylósan törik,
ha habart, sűrűn folyó, mindkét esetben összekeverés
után sima, sűrű, savókiválástól mentes

megfelelő (15-11)

az előző tulajdonságok közül valamelyik esetében hiba,
illetve a savókiválás kisebb, mint 3 %

kissé hibás (10-5)

az előző tulajdonságok közül valamelyik esetében
nagyobb hiba, illetve a savókiválás kisebb, mint 5%

hibás (4-0)

Lágy, hígan folyó, savókiválás több mint 5%, az
alvadékban több buborék és rög található
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Natúr joghurtok
Érzékszervi tulajdonságok
Külső

Illat

Íz

Adható pontok
kiváló (15-12)

egyenletesen csontfehér színű, nincs felfölöződés,
minimális savószivárgás megengedett

megfelelő (10-6)

egyenletesen csontfehér színű, mérsékelten
felfölöződött, kissé savó eresztő

kissé hibás (5-3)

egyenletesen csontfehér színű, felfölöződött, jelentős
savókiválás

hibás (2-0)

eltérő színű, kiköpülődött, erősen savókiválásos (15%
felett)

kiváló (15-12)

kellemesen savanykás, jellegzetesen aromás

megfelelő (10-6)

savanykás, kevésbé jellegzetes, üres, enyhén élesztős

kissé hibás (5-3)

savanykás, jellegtelen, üres, érezhetően élesztős

hibás (2-0)

erősen savanyú, kifejezetten élesztős, szaghibás

kiváló (50-45)
jó (44-35)

kellemesen savanykás, zamatos
kellemesen savanykás, kevésbé zamatos, kissé üres, de
tiszta

megfelelő (34-25)

enyhén savanyú, üres ízű

kissé hibás (24-10)

kissé savanyú, enyhén ízhibás, gyengén élesztős, ill.
olajos

hibás (9-0)
Állomány

Magyarázat (hibák)

kiváló (20-16)

savanyú, ízhibás, avas, olajos, erjedt
egynemű, ha májas állományú, akkor kagylósan törik,
ha habart, sűrűn folyó, mindkét esetben összekeverés
után sima, sűrű, savókiválástól mentes

megfelelő (15-11)

az előző tulajdonságok közül valamelyik esetében hiba,
illetve a savókiválás kisebb, mint 3 %

kissé hibás (10-5)

az előző tulajdonságok közül valamelyik esetében
nagyobb hiba, illetve a savókiválás kisebb, mint 5%

hibás (4-0)

Lágy, hígan folyó, savókiválás több mint 5%, az
alvadékban több buborék és rög található
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Vajak

Savanyú tejszínvaj
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok

Magyarázat (hibák)

kiváló (10-8)

a vágásfelületen egyöntetű színű, jellegzetes vajfényű,
szennyeződéstől, vagy foltoktól mentes
egyöntetű színű, kicsit tompa fényű, néhány folt, csík látható
kissé tarkázott, csíkos, vagy foltos, tompa fényű

megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)
Illat

kiváló (25-21)
jó (20-16)

jellegtelen, kultúra szagú, üres

kissé hibás (10-5)

üres, enyhén kozmás, malátás, enyhén olajos

kiváló (50-45)
jó (44-35)

tisztátalan, avas, sajtos, olajos, erősen szaghibás
kellemesen savanykás, zamatos, tiszta ízű, telt
savanykás, kissé üres, de tiszta ízű

megfelelő (34-25)

kissé savanyúbb, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (24-10)

enyhén kozmás, „öregfejős”, takarmány ízű, enyhén
tisztátalan
avas, olajos, kozmás, malátás, tisztátalan, faggyús

hibás (9-0)
Állomány

kevésbé aromás, kissé savanyúbb

megfelelő (15-11)

hibás (4-0)
Íz

erősebben tarkázott, vagy csíkozott, szennyezett, penész
foltos
jellegzetesen aromás, kellemesen savanykás

kiváló (15-11)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

egynemű, jól kenhető
kissé nehezebben kenhető, kissé morzsálódó, vagy kissé lágy
nehezebben kenhető, kissé darás, enyhén ragacsos, kenőcsös,
szemcsés
erősen morzsálódó, darás, szemcsés, kenőcsös, vagy
zsírszerű
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Édes tejszínvaj
Érzékszervi
tulajdonságok
Külső

Adható pontok
kiváló (10-8)
megfelelő (7-5)
kissé hibás (4-3)
hibás (2-0)

Illat

kiváló (25-21)
jó (20-16)

Íz

a vágásfelületen egyöntetű színű, jellegzetes vajfényű,
szennyeződéstől, vagy foltoktól mentes
egyöntetű színű, jellegzetes, egy-két eltérő csík, vagy
folt található
kissé tarkázott, csíkos, vagy foltos, tompa fényű
erősebben tarkázott, vagy csíkozott, szennyezett, penész
foltos
jellegzetesen aromás, kellemesen főtt, dióbélre
emlékeztető
kevésbé aromás, kissé üres

megfelelő (15-11)

jellegtelen, főtt, üres

kissé hibás (10-5)

üres, enyhén kozmás, malátás, főtt, enyhén olajos

hibás (4-0)

tisztátalan, avas, sajtos, olajos, erősen szaghibás

kiváló (50-45)
jó (44-35)

kellemesen főtt, zamatos, dióbélre emlékeztető ízű, telt
kissé üres, erősebben főtt, de tiszta ízű

megfelelő (34-25)

kissé kozmás, üres ízű, nem elég jellemző

kissé hibás (24-10)

enyhén kozmás, „öregfejős”, takarmány ízű, enyhén
tisztátalan, kissé malátás
avas, olajos, kozmás, malátás, tisztátalan, faggyús

hibás (9-0)
Állomány

Magyarázat (hibák)

kiváló (15-11)
megfelelő (10-6)
kissé hibás (5-3)
hibás (2-0)

egynemű, jól kenhető
kissé nehezebben kenhető, kissé morzsálódó, vagy kissé
lágy
nehezebben kenhető, kissé darás, enyhén ragacsos,
kenőcsös, szemcsés
erősen morzsálódó, darás, szemcsés, kenőcsös, vagy
zsírszerű

Az alábbi linkeken további hasznos információkat találnak:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/213643/1_8/9fd51502-20e1-41cf-b722c860166d4206
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/19/90000/20140218_Sajtos_rendezv%C3%A9ny.pdf
http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/mtki/hun_2_2_1.htm
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