
Kézműves és prémium termékek 

az oktatásban és a szakboltok 

polcain. 



De mik is azok  a kézműves és 

prémium sütőipari termékek? 



Prémiumtermékek 

Magyar Élelmiszerkönyv 2-103 számú 

irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel 

ellátott sütőipari termékek 1. kiadás 2012. 

(Vidékfejlesztési Értesítő 7. szám 2012. 

március 30. Módosítása: Vidékfejlesztési 

Értesítő 9. szám 2012. május 30.) 
 
 
 



A prémium minőség alapjai 

Fontos a gyártástechnológia pontos ismerete 

 

Alapanyagok felhasználásának ismerete 

 

Késztermékek minőségi előírásainak ismerete 



Termékei 

Pékmesterek különleges kenyere 
Különleges burgonyás kenyér 
Különleges vizes zsemle 
Különleges kerek fonott, mákkal szórt kalács 

(barchesz) 
Különleges orosházi banán 
Vajjal készített különleges foszlós kalács 
Különleges vajas pogácsa 
Különleges rongyos kifli 
Különleges lapos vajas pacsni 
 
 
 



lPékmesterek különleges kenyere, Különleges kerek 

fonott, mákkal szórt kalács (barchesz). 



Az oktatásban a vizsgázók által készített prémiumtermékek. 



Kézműves termékek 

Kézműves/kézmíves élelmiszernek nevezhető az az 

egyedi jelleggel bíró termék, amelynek előállítása 

során a különös gondosság, a „mívesség”, a kézzel 

végzett és a szaktudás által irányított 

munkafolyamat dominál. Kézműves terméket 

elsősorban kézi technológiával állítanak elő. Egyes 

munkafolyamatok gépesíthetők, azonban az 

előállításnak a közvetlen emberi irányításon és a 

kézi munkavégzésen, emberi erőfeszítésen, 

tapasztalaton kell alapulnia. 



Kézműves sütőipari termékekről fontos tudni,hogy  

a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott  

sütőipari termékek(Prémium termékek) 

 között szereplő kenyerek és péksütemények,  

kézműves termékek is lehetnek, mivel  

 egyedi termékleírással rendelkező különleges  

termékek hozhatók forgalomba különleges minőségű sütőipari termékként.  

 



A kézműves termékek bemutatása, oktatása rendezvényeken. 



Beiskolázási kiállítás és kézműves kenyérkészítési bemutató. 





A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK! 

Tepertős pogácsa 

 A „Tepertős pogácsa” elnevezés korábban az 1144/2013/EU bizottsági  

végrehajtási rendelet (3) útján – az elnevezésnek az 509/2006/EK  

tanácsi rendelet (4) 13. cikkének (1) bekezdése szerinti fenntartása nélkül –  

hagyományos különleges termékként bejegyzésre került,  

és jelenleg az 1151/2012/EU rendelet 25. cikke (2) bekezdésének  

megfelelően oltalom alatt áll. 

 



Magyarország  

Hagyományos különleges terméke a Tepertős pogácsa 

A Magyar Pékek Fejedelmi rendje készítette 

 a leírást, az ismert hagyományos recepttúra 

 és történet alapján. 

A leírás figyelembe vételével készíthető,  

más különben nem nevezhető  

Tepertős pogácsának(szeptember) 

Egy azon termék az UNIÓ bármely  

országában járunk. 

NÉBIH bejelentési kötelezettség a termék 

 gyártására vonatkozóan. 



Tepertős pogácsa 





Szilvalekváros tepertős papucs 



Tudományos Diákkonferencia 

 Nagykőrös 



Diákok kutatása 



Turi Tibor 

 

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  


