
 
     

 
   

       
   
    

  
     
     

     
   

     
    

   
     
    

          

           

           

 

    

          

      

           

   

           

                  

         

Alapadatok 
Név Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet 
Székhely 6113 Petőfiszállás Arany János u. 1. 
Webhely www.szentkutitej.hu 
Email cím iroda@szentkuti-tej.hu 
Telefonszám +36202395855 

Bemutatkozás 
Szövetkezetünk, a Gazda-Tej értékesítési Szövetkezet 2000 évben alakult, abból a célból, hogy Bács-Kiskun megye szétszórt tanyás településein működő kisgazdaságban termelt 

tejet együttesen, egy néven, nagy mennyiségben, a lehető legjobb minőségben tudjuk értékesíteni a feldolgozók felé. Ezzel magasabb felvásárlási árat, jobb alkupozíciót tudtunk 

elérni. Elsődleges célunk az volt, hogy az uniós csatlakozás idejére felkészítsük tagjainkat, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak. Szövetkezetünket 150 család alkotja. Jelenleg 

a minősített elismert termelői csoport minősítéssel rendelkezünk. 

2019. december 2-án kezdtük meg a Szentkúti tejtermékcsalád gyártását petőfiszállási feldolgozó üzemünkben. 

A minősített termelői csoportunk még 2016 áprilisában nyújtott be támogatási kérelmet a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a 

feldolgozásban” című felhívásra, melyet elnyertünk és megkezdődhetett tejfeldolgozó üzemünk felépítése. 

Küldetésünk, hogy a a gazdák összefogásával és tejfeldolgozó üzemünkkel olyan erős helyi vállalkozás legyünk, mellyel értéket teremetünk, stabil munkahelyeket hozunk létre és 

kiváló minőségű tejtermékekkel lássuk el vásárlóinkat! 

Jelenleg natúr és gyümölcsjoghurtokat, tejfölt, tejet, kakaót, túrót, gomolyát és sajtot készítünk üzemünkben, és fokozatosan bővítjük a kínálatot. A gyártás során a tej valódi 

biológiai tulajdonságainak megőrzése a célunk. A Szentkúti tejtermékek adalékmentesek, vagy természetes adalékokat tartalmaznak. A magas minőség garanciája, hogy az 

alapanyag-előállítás és a feldolgozás egész folyamatára befolyása és rálátása van szövetkezetünknek. 

Ssz. Termék neve Éves szinten értékesített 
mennyisége (2020 évi adatok) Kiszerelés típusa Kiszállítás (I/N) Termék időbeli elérhetősége 

1. Tej 3,5 % Új termék, nincs éves adatunk 5 liter tömlős, kannás I egész évben 
2. Tej 2,8 % 84000 liter 5 liter tömlős, kannás I egész évben 
3. Tej 1,5 % 29000 liter 5 liter tömlős, kannás I egész évben 
4. Kakaós tej 31000 liter 5 liter tömlős, kannás I egész évben 
5. Tejföl 12 % 4300 liter 5 kg tömlős, vödrös I egész évben 
6. Tejföl 20 % 24000 liter 5 kg tömlős, vödrös I egész évben 
7. Félzsíros tehéntúró 16000 kg 5 kg tasak I egész évben 
8. Natúr joghurt 9000 liter 5 kg tömlős, vödrös I egész évben 
9. Gyümölcsjoghurt kajszibarackos 3900 liter 150 g poharas, 5 kg vödrös I egész évben 
10. Gyümölcsjoghurt cseresznyés-meggyes 3650 liter 150 g poharas, 5 kg vödrös I egész évben 
11. Trappista sajt zsírszegény 15000 kg kb. 1.3 kg tasak I egész évben 
12. Trappista zsíros, félkemény kb. 1.3 kg tasak I egész évben 
13. Gomolya sajt (különböző ízesítés) 7600 kg kb. 1.3 kg tasak I egész évben 
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