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stimado Amigo – 
kezdődött a levél, 
amit egy Tóth Péter 
nevű debreceni ag-

rárhallgató kapott 1991-ben egy Juan 
Vicente Olmos Llorente nevű spa-
nyol állatorvos-hallgatótól. Az állt 
benne, hogy Juan különleges minő-
ségű, minél ritkább és minél régeb-
bi sertésfajtákat keres, alapanyag-be-
szerzési célból. Ja, és hogy az egyik 
meghatározó spanyol sonkagyár, 
a Monte Nevado örököse. („Ennek 
leszek az elnöke!” – közölte megis-
merkedésükkor.)

KOBE PIG

Csak alig kétszáz egyed maradt az egykor 
egyeduralkodó fajtából, amikor egy spanyol 

sonkagyár és egy magyar vállalkozó megmentette 
a kihalástól a legmagyarabb sertést. 

MANGALICÁNK 
NINCS, DE VAN EGY 
ZONGORÁNK, NEM 

VENNÉ MEG?

ÍRTA: JÁSZBERÉNYI ATTILA

Az egyetemi városában szüle-
tett, érezhetően eleganciához szo-
kott, ugyanakkor mediterrán módon 
napbarnított és szertartásmente-
sen közlékeny Péter (49) tanulmá-
nyai alatt „angolra már nem volt 
hely”-alapon kezdett el spanyolul ta-
nulni. Ennek révén lett a rendszer-
váltás után a Nemzetközi Agrárhall-
gatók Szövetsége magyar tagozatá-
nak alelnöke, és jutott ki ösztöndí-
jas agrárképzésre Spanyolország-
ba. Ott aztán összehaverkodott fent 
nevezett Juannal. A spanyol család-
ja a Madrid melletti Segoviában már 

négy generáció óta jamónt (sonkát) 
készít. Az országban közepes mére-
tűnek számítanak, de a prémium-
szektorban az egyik piacvezetők. 

Juan bajban volt, Kínától Len-
gyelországig sem találta a keresett 
sertésfajtát, Péter pedig egy aktuális 
sztrájk miatt épp le kellett mondjon 
spanyol sherry- és bormarketing-
gel kapcsolatos terveiről. A válasz-
levélben megírta, hogy hát lenne itt 
ez a mangalica – amit addig sohasem 
látott. A fejében is csak a tanult dog-
mák voltak, hogy nem jó a húsa, nem 
gazdaságos a tenyésztése, nem való 
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mentjük a fajtát, és újraindítjuk a te-
nyésztést.” 

„Adok rá pénzt, hogy kipróbál-
juk, ha megcsinálod” – mondta Juan, 
és egyikük sem sejtette, milyen si-
kertörténetbe vágnak bele. 1992-ben 
megalakult az Olmos és Tóth Kft. 
(azóta is mindenki azt hiszi, hogy az 
Olmos magyar név), lett egymilliós 
kezdőtőke – Péter tízszázaléknyi tu-
lajdonlásával, azóta is inkább ügyve-

xxx
xxxxx
xxxxxxxx

zető, mint tulajdonos –, egy 
olcsó terepjáró, bérelt után-
futó, hirdetés a Szabad Föld-
ben, hogy mangalicát ve-
szünk. Jött vagy háromszáz 
levél, mentek a válaszok írás-
ban vagy kézi kapcsolású te-
lefonon a postáról. 

Utak a bizonytalanba térképpel 
a kézben. Havi hétezer kilométer 
vezetés blindre, gyakori volt, hogy 
a jelentett állat messze nem a ke-
resett fajta volt. Megesett, hogy ez 
volt a köszöntő: „Mangalicánk nincs, 
de van egy zongoránk, nem venné 
meg?” Aztán híre ment, hogy van 
egy őrült, aki mangalicát gyűjt, és 
bár mindenki bolondnak nézte Pé-
tert – rajta kívül nem is kellett senki-

semmire.  Akkoriban, ha egy vá-
góhíd mangalicát vágott, még meg 
is büntették érte. De MZ motorra 
pattant, tanyákra, rezervátumok-
ba, génbankokba járt, és megállapí-
totta, hogy a mangalica gyakorlati-
lag kihalt, jó, ha kétszáz egyede él 
az országban (javarészt Debrecen 
környékén és a Hortobágyon).

A világ összes mangalicája
Juan Vicente – apja minden ellen-
állása dacára – jött, és egy Hajdú-
böszörmény melletti mezőn, az 
utolsó nagyobb állomány ötven 
példányának megtekintése után 
egymás szemébe néztek Péter-
rel, és megfogalmazódott a misz-
szió és az üzleti gondolat. „Meg-

Megmentették 
a fajtát és 

újraindították a 
tenyésztést

Havi hétezer kilométer 
vezetés blindre, gyakori volt, 
hogy a jelentett állat messze 
nem a keresett fajta volt.
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nek, az átlagár 5000 forint volt, míg 
a hússertésé a duplája –, jelentkeztek 
a tsz-ek is a megmaradt állatokkal. 
Csak 1993-ban 140 egyedet sikerült 
beszerezni.

Tóth Péter végső soron a teljes 
magyar állományt begyűjtötte, mind 
a 198 példányt, 1996-ig övék volt 
a világ majdnem összes mangalicája. 
József Attilával szólva elmondhat-
ta: „Láttam a boldogságot én, lágy 
volt, szőke és másfél mázsa.” Az első 
években csak vásároltak és tenyész-
tettek, 1992-ben azért levágtak 43 
hízót, hogy legyen tesztmennyiség. 

A segoviai Meseta fennsík szá-
raz levegőjén, tengeri sóban pácol-
va érlelték két évig, szóval a renge-
teg befektetett energia a projekt el-
kezdésétől számítva három év múlva 
hozta meg a választ: ez bizony tény-
leg a világ egyik legjobb sonkája lesz. 
A bérelt tanyák helyett 1996-ban – 

KOBE PIG

A z  O l m o s  é s  T ó t h  K f t .  é v i 

5 0 0 0 
hízót termel, és felvásárol további 

10 000-et, 
ÍGY ELAD ÉS LEVÁGAT A PICK ZRT.-VEL

15 000 

SERTÉST.
Az állatok négy lábát, tehát a sonkákat 
és a lapockát előkészítve, fagyasztva 
V I S S Z A V Á S Á R O L J A . 
( A  h ú s t  a   P i c k  h a s z n o s í t j a , 
ott a menedzsment is lelkes mangalicás, 
hiába cseppben a tenger ez az évente 
ÁLTALUK FELDOLGOZOTT 

600 000 

sertéshez képest.) 
A MINŐSÉGI SZELEKCIÓ UTÁN BŐ 

25 000 
sonka (disznónként ugye kettővel számoljunk) 
jut ki Segoviába a hároméves érlelésre, 
ÉS KERÜL JAVARÉSZT A SPANYOL, 
de egyharmadában a világpiacra. 
Az Olmos és Tóth – Pick 
– Monte Nevado-tengely 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐ ÚGY 

a termelésben, 
mint az értékesítésben. 
AZ ÉVENTE LEVÁGOTT 

60 000 
állat jó része nem is kerül vágóhídra, vagy 

35 000-et 

MANGALICAMATEK

háztól visznek el, hiába, 
A MANGALICA 
a házi vágások divatá llata let t . 

A maradék
 25 000-ből 
tizenötöt Péterék szolgáltatnak. 
A   K É TS Z Á Z H Ú S Z  H I VATA LOS 
(tehát Mangalicatenyésztők Országos 
Szövetsége-tag) tenyésztőnek 

MANAPSÁG VAGY 

10 000 
anyakocája van. 
JÓ, HA TUDJUK, HOGY CSAK EZEK SZÁZSZÁZALÉKOS 
mangalicák, a hízókat, a gyorsabb növekedés 
és a jobb minőség okán rendszerint
KERESZTEZIK A DUROC NEVŰ 

hússertésfajtával.
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mikorra már öt-
száz kocás tenyé-
szállománnyal és 
évi kétezer hízó-
val rendelkeztek 
– vettek egy te-
lephelyet Nyírib-
ronyban, az 
emődi és nyírtasi 
helyszínek mel-
lett máig ez a ge-
netikai és terme-
lési központ.

A kapacitás 
bővítésére meg-
kezdődött az or-
szágos integ-
ráció szervezé-
se, a tenyésztés 
népszerű lett, és 
2000 körül meg-
jelentek az első 
mangalicater-
mékek a hazai 
húspolcokon. 
A külpiaci offen-
zíva ennél is lát-
ványosabb. Bár 

a cég elsősorban a sonkagyártásban 
érdekelt, sokat áldozott a mangali-
cahús népszerűsítésére is.  A Pick-
kel közös szervezésben szerte a vilá-
gon – de elsősorban a Távol-Keleten 
– tartottak mangalicaszemináriu-
mokat, vacsoraesteket Michelin-csil-
lagos séfek, gasztrobloggerek, véle-
ményvezérek, szakújságírók részvé-
telével. A legnagyobb sikert Japán-
ban érték el, ahol elismert, trendi 
prémium termékké vált a mangalica, 
csak a legdrágább éttermekben van 
az étlapon. 

Kiejteni a nevét sehol sem tudják, 
a spanyolok mangalikának, a japá-
nok mangarittának mondják, de az 
egyszerűbb megjegyezhetőség ked-
véért „Kobe Pig”-ként is emlegetik 
a gourmand-ok. A világ legjobbjának 
tartott, méregdrága wagyu marha-
húst előállító régió szövetségének el-
nöke ezekkel a szavakkal hívta meg 

Pétert Kobéba: „Mi a legjobb mar-
hát csináljuk, ti meg a legjobb ser-
tést.” Az utóbbi három évben a ma-
gyar állam is beszállt a roadshow-ba, 
most éppen a brazíliai és az USA-be-
li promóció van napirenden.

Na, de mennyibe került mind-
ez, mi az ára egy fajta megmentésé-
nek és egy világpiaci bevezetésnek? 
Bár még csak az elején vagyunk, szá-
mok azért vannak rendesen. A kez-
deti egymillió forint időközben két-
milliárdos befektetésre hízott, a spa-
nyol anyacég állta. A márkaépítés és 
a promóciók folyó költségei mellett 
a menetrendszerű (világgazdasá-
gi, ingatlan-, kukoricaár-robbanási) 
válságok finanszírozását is meg kel-
lett oldani. 

A magyar kft.-t folyamatosan tá-
mogatták törzstőkeemeléssel – jelen-
leg másfél milliárd –, tagi kölcsönök-
kel. Az ebből eredő pénzügytechni-
kai veszteségek (műveleti költségek, 
árfolyamveszteség, kamatteher) meg 
is látszanak az adózott eredményen. 
Az üzemi eredmények viszont impo-
zánsak, és a Monte Nevadónak végső 
soron rentábilis a projekt. 

Elmondani az USA-tól Japánig, 
hogy megmentettünk egy kihalófél-
ben lévő fajtát, lett belőle egy top-
end termékünk, elmegyünk a világ 
végére is egy különleges alapanya-
gért, minőség- és öko-elkötelezettek 
vagyunk, mindez goodwill, renomé 
és imázs. Felfelé pozicionálja a már-
kát. Ahogy érték a Picknek is, és egy-

általán a sertéshúsnak, amelynek po-
zícióit globálisan támadja a baromfi. 
Ma a világpiacon olcsóbb a tarja, 
mint a csirkemell.

Közben Tóth Péter nemcsak 
sonka- és mangalicaügyi cégvezető, 
hanem őshonos fajtaszakértő is lett. 
Ebbéli minőségében is hívják szerte 
a világba, keresi is a különleges helyi 
fajtákat. Alapító elnöke a Mangalica-
tenyésztők Országos Egyesületének, 
kormányzati tanácsadó az őshonos 
állatok tenyésztési programjában. 
(„Huszonöt éve minden kormányt 
kiszolgálok – mondja –, hogy a kita-
szított, kipusztulásra ítélt fajták újra 
agrárgazdasági kinccsé válhassanak. 
Úgy, mint a mangalica.”) 

A „mangalicás ember”, ahogy 
meghatározza magát, Debrecen 
egyik legszebb belvárosi polgárházá-
ban él, a munkát, az életet és a misz-
sziót szimbolizáló módon, egy eme-
leten a lakással és szemben vele az 
irodával. A családnak így nem kell 
sokat gyalogolnia munkába menet, 
hisz felesége, Ida is kezdettől mun-
katárs, spanyolul is megtanult, kül-
kereskedelmi vezető. Titkárnő kol-
légájukkal hárman alkotják a me-
nedzsmentet, a többi 22 fő a terme-
lésben dolgozik. Két nagylánya még 
tanul. 

De ha egy jó, érlelt jamónra vágy-
nak, csak egy saroknyira sétálnak, 
mert a Húsmanufaktúra (írtunk 
róluk a Forbes 2015. áprilisi számá-
ban) az egyik importőre a Monte Ne-
vado évente jó, ha ötven visszatérő 
mangalicasonkájának, és a világgaz-
daság nagyobb dicsőségére itt vásá-
rolhatnak az egyik általuk megmen-
tett és felnevelt állat legfinomabb ré-
széből. 

Majdnem kihalás 
lett a vége

 Közben Tóth Péter 
nemcsak sonka- 
és mangalicaügyi 
cégvezető, hanem 
őshonos fajtaszakértő 
is lett. 
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