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Néhány évtizeddel ezelõtt terjedelmes
szakirodalom jelent meg az erdei mel-
léktermékek hasznosításáról. Mára ez
az ágazat sajnálatosan háttérbe szo-
rult. Pedig sok szerzõ-mozgó ember-
nek nyújtott lehetõséget, kiegészítõ
keresetet a gomba-, a fûzvesszõ-, a
gyógynövénygyûjtés. Azóta jogszabá-
lyilag korlátozták, megtiltották egyes
melléktermékfajták gyûjtését (erdei vi-
rágok, csokorkötészeti anyagok stb.).
Intézményesen jobbára maradt a mé-
hészkedés.

Igaz hogy manapság különösen nagy
hasznot nem hoz az ez irányú tevékeny-
ség, mégis munkát adhat egy-két csa-
ládtagnak. Ezt felismerve a Mecseki Er-
dészeti Zrt. négy évvel ezelõtt Kárászon
léüzemet létesített. Az õszi szezon kel-
lõs közepén Mezei Attila üzemvezetõ

(képünkön) kalauzolt végig a néhány
helyiségbõl álló feldolgozóüzemen. In-
dulás elõtt pár perc türelmet kért, mert
éppen egy ládákkal megpakolt sze-
mélykocsi tolatott a feldolgozószalag
elejéhez. Miután a ládák tartalma az elõ-
mosó tartályokba került, megtudtam,
hogy mázsás tétel fölött fogadják a gyü-
mölcsöt, amely jelen esetben alma volt.
Az almalé univerzális alapanyagnak szá-
mít, amit felhasználnak az egyéb gyü-
mölcsfélékbõl (meggy, fekete szeder,
bodza, kajszi, õszibarack stb.) sajtolt le-
vek dúsítására. A fermentált gyü-
mölcslevet háromliteres, csappal ellátott
fóliazsákokban viheti el a megrendelõ.
Kérdésemre Mezei Attila elmondta,
hogy elõzetes felmérés és tájékozódás
alapján szándéknyilatkozatot íratnak alá
a leendõ, többnyire õstermelõ beszállí-

tókkal. De feldolgoznak zöldségféléket
is. Ilyen a sütõtök, a sárgarépa, a zeller.
A Krisna-hívõk utóbb csicsókát hoztak
feldolgozásra.

A mintaszerûen tisztán tartott üzem-
ben 6 fõ állandó munkaerõ dolgozik
két mûszakban, egy teljes délelõtti és
egy ún. kiegészítõ délutániban. Ezalatt
dolgoznak fel évi 160 ezer liter készter-
méket. Különösebb haszon nincs a kis-
üzemen, de így is Kárász legnagyobb
foglalkoztatója lett. És ez a mai világban
nem megvetendõ. 

Értelemszerûen ezen túl is mint mel-
lékterméket, a medvehagyma és a gom-
ba felvásárlását is az üzem végzi. Utób-
biból több tonna az éves teljesítés. 

Erdészek helye a vidékstratégiában
A kárászi vállalkozás bevált.
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Kicsi, de biztos vállalkozás Kárászon




