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Fokozatosan sodródtam bele. 
Egyszerűen kezdett szűk lenni 
az alkalmazotti kabát. Azt 
éreztem, hogy elértem az iro-

dai létezés plafonját, tovább kell lépnem 
– kezdi az egyáltalán nem lányregényt 
Kun Anita. Klasszikus háziasszonynak 
vallja magát, aki mindig ott sertepertél 
a tűzhely körül, így aztán a kezdetben 
csak hobbinak induló és kíváncsiságból 
kipróbált sajtkészítés lett az a tevé-
kenység, ami megragadta és azóta sem 
ereszti. 

Ahogy egyre több helyet követelt 
a sajtozás, úgy vált feszítőbbé a kérdés, 
hogyan tovább. Ekkor már a barátok ba-
rátainak kollégái is vásároltak tőle, tehát 
szép lassan bővült a vevőkör. Egyedül-
álló anya létére vett egy mély levegőt, 
és felmondott. A minden szempontból 

vadiúj korszak azonban váratlan nehéz-
séggel kezdődött. Anita egyik gyermeke 
diabéteszes lett, így három hét kórház-
zal köszöntött rá a régóta dédelgetett 
szabadság. Az akkor még biatorbágyi 
őstermelő végül 2013-ban vette meg 
Milkát, a család első tehenét.

„A vállalkozói rafinériát legtöbb-
ször azok az élethelyzetek inspirálják, 
amiken nem tudom, hogy sírjak vagy 
nevessek” – mondja Anita. Ezek közül 
az utolsó ötszázas esetét emeli ki, 
amikor roppant egyszerű volt a kérdés: 
benzin vagy párizsi. Az első évben nem 

számolt ugyanis azzal, hogy 
a forgalom nyári visszaesése 
teljesen kiapasztja az addigi 
tartalékokat. 

A támogató szülők és 
a túlélő ösztön azért átlendí-
tették az efféle kalandokon is. 
A kezdeti zötyögés után fölvet-
te az utazósebességet, tehenet 
tehén követett, Biatorbágyot 
Baracska, a szinglilétet új sze-
relem, majd a vágyott cég. Így 
a nagyjából négymilliós forgal-
mat bonyolító őstermelőből 
tavaly cégvezető lett, év végén 
megalakult a Csíz Sajtműhely.

Elég józan üzletpolitiká-
val, a nem mindenáron erős 
növekedéssel vágtak bele. Első 
megugrandó célnak a moz-
góbolt elindítását tűzték ki, 
hiszen méhész társa portéká-
jával együtt már a portfólió is 
gazdagodott. Nem cél a családi 

dinasztia építése sem, ha lesz affinitás 
később a srácokban, az jó, ha nem, az is. 
„Ha hatvanéves koromban majd meg-
tehetem, hogy bérelünk egy lakóautót, 
és csak úgy nekivágunk a világnak, 
akkor jól csináltam” – méri le munkája 
eredményességét Anita. A tevékenység 
2016-ban nyereséges volt, de a hasznot 
beruházásokra fordították.

A Csízben szívügy a minőségi, a tehe-
net látott, valódi sajt, a céhek hagyomá-
nya szerinti külföldi tanulmányutak és 
a vásárlók szelíd nevelgetése, terelgetése. 
A jót föl is kell ismerni, vallja Anita, és 
ezzel már a második fejlesztési szakasz-
ra utal, amikor bemutatóteremmel 
gazdagodik majd a műhely. Jelenleg 
a 4,5 millió forintba kerülő, 500 literes 
sajtkád a vállalkozás lelke, ilyen kapaci-
tás mellett napi 50–60 kg is elkészülhet 
az átlagban kilónként 3500 forintba 
kerülő sajtokból. A receptúrákon kívül 
a termelő és az értékesítő napok arányá-
nak beállításán is sok múlik. Jelenleg 
fő bázisuk a biatorbágyi termelői piac 
szombat délelőttönként, ezenkívül 
házhoz is szállítanak Budapestre és 
környékére. F
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AZ UTOLSÓ ÖTSZÁZAS: 
BENZIN VAGY PÁRIZSI?

SMALL & SWEET

Csíz sajtműhely
Minden váltás stresszel jár. Kun Anita, a Csíz Sajtműhely tu-
lajdonosa a magassarkút cserélte bakancsra, asszisztensből 
lett sajttermelő.
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