
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

 „a Famíliatészta Prima Eperlevél” 

Megyei Értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Kovácsné Nagy Krisztina 

Mezőberény, 2013. október 18. 

 

I. A javaslattevő adatai 

1. A javaslatot benyújtó neve: 

Famíliatészta Élelmiszeripari és kereskedelmi Kft. 

5650 Mezőberény, Hajnal u. 6. 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kovácsné Nagy Krisztina 

Levelezési cím:5650 Mezőberény, Hajnal u. 6. 

Telefonszám: 06/30 475-59-69 

E-mail cím: knagykriszta@mailbox.hu 
II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése: Famíliatészta Prima Eperlevél 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

X agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□kulturális örökség 

□turizmus 

□épített környezet 

□sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Gyártó: Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelemi Kft. 

Forgalmazó: Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 

Pasta Familia 

Dglobal 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

□ települési 

 

□ tájegységnyi 

 

X megyei 

 

□külhoni 

magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása 

Az eperlevél a magyar gasztronómiában közkedvelt tésztafélének számít, melyet az 

eladási adatok is igazolnak. A Prima termékcsalád tagja, tehát 8 db friss tyúktojás és 

TL 50 tésztaliszt felhasználásával, adalék és tartósítószer hozzáadása nélkül kerül 

forgalomba. Ahhoz, hogy prémium minőségű, házi jellegű termék készüljön, az 

alapanyagon túl fontos a kiváló gyártási technológia is. Ezt biztosítja a vállalkozás 

csúcstechnológiás , számítógép által vezérelt gyártó gépsora, melynek a nyújtott 

tésztát készítő egysége tradicionális tésztatermékek készítését teszi lehetővé. Az 
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eperlevél megjelenésében tetszetős formájú, ízvilágával harmonizál a különböző 

levesek aromájával. Az epelevél népszerűsítését és egyben a magyar gasztronómiai 

tradíciók megőrzését szolgálják a termék csomagolásán megjelent receptek.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A Famíliatészta Kft. Prima Eperlevél tésztája kiváló minőségű, a tradíciókat őrző, 

100%-ban magyar termék. Alapanyagait is hazánk legjobb minőséget biztosító 

vállalkozásai szállítják. Készítése a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai szerint történik, 

az ISO 22000 és a HACCP minőségbiztosítási rendszerek alkalmazásával. A 

vállalkozás törekvéseket tesz a nemzeti hagyományok megőrzéséért, a minőségi 

értékek megtartásáért és az egészségvédelem területén is. Termékeiből készült ételek 

között  szerepel a gasztronómiai hagyományok mellett az egészséges táplálkozást 

szolgáló ételek is, melyet számos országos, régiós, települési rendezvényeken és a 

termékek csomagolásán is prezentál a cég. Pl. Ököruszályleves, Tavaszi zöldség leves 

eperlevéllel  

7. A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

 www. Familiatészta.hu 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.familiateszta.hu 

III. Mellékletek 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

Megyei Értéktár 

5600 Mezőberény 

Erkel u. 7. 

 

Tisztelt Bizottság! 
Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács azon kéréssel fordulok a tisztelt Bizottsághoz, hogy a 

Famíliatészta Kft. nyolctojásos eperlevele a Megyei Értéktárban kapjon minősítést. 

 

Indoklás 
Az eperlevél mind formájában, mind ízében egy tészta egyéniség, amely cikkcakkos szelű, téglalap 

alakú tésztaféle. 

Általában tojással készítik a levesbetétnek használják, de akár tésztaételhez vagy köretként is 

alkalmazható.  

Más nemzet gasztronómiájában hozzá hasonlót sem találunk. A magyar gasztrokultúrában az 

ököruszály leves elengedhetetlen levesbetétje. Kiváló minőségével több idényjellegű leves 

meghatározó alapanyaga. Például a Zsenge zöldborsó leves, Csorvási galambleves, Bicerei 

csibeleves. 

Térségünk meghatározó tésztaüzeme a Mezőberényben található Famíliatészta Élelmeszeripari és 

Kereskedelmi Kft. az általuk készített nyolctojásos lebbencstésztát ajánlom a Megyei Értéktár 

Bizottság figyelmébe. 

 

Békéscsaba, 2013. október 18. 

 

Prohászka Béla 

Venesz-díjas mesterszakács 

Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségének alelnöke 

 

http://www.familiateszta.hu/


Megyei Értéktár. 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete azon kéréssel fordulok a Tisztelt Bizottság, hogy a Família 

Kft, nyolctojásos lebbencs tésztája, a Megyei Értéktárban kapjon minősítést. 

 

Indoklás: 
Gyakorló háziasszonyként ajánlom a nyolc tojással készült eperlevél tésztát. 

Húslevest mindenki tud főzni, és mindenki a saját receptjére esküszik. Akár sertéshúsból, akár 

baromfihúsból főzünk húslevest, az eredmény akkor lesz igazán ízléses, ha a hozzáadott zöldségek 

is frissek és finomak. Az íze mindig más és más lesz a levesbetéttől függően. Az Alföldön általában 

belefőzik a levesbe a tésztát, levesbetétet. 

Én legtöbbször eperlevelet főzök a levesbe, mely látványossá és ízletessé teszi. 

Az eperlevél nagyon finom tejlevesbe befőzve, mely édesen a család kedvence. 

Térségünk meghatározó tésztaüzeme a Mezőberényben található Famíliatészta Élelmiszeripari és 

Kereskedelmi Kft. Az általuk készített nyolctojásos lebbencs tésztáját ajánlom a Megyei Értéktár 

Bizottság figyelmébe.  

A Famíliatészta Kft nyolctojásos eperlevél tésztáját, több alkalommal főztem levesekbe, mindenki 

megelégedésére. 

Mezőberény, 2013. október 13. 

Borgula Györgyné 

elnök 

 Megyei Értéktár 

5600 Békéscsaba  

Erkel u. 7. 

Tisztelt Bizottság! 
 

Valnerovicz Rajmund, a CBA üzlethálózat mezőberényi üzletének vezetője azzal a kéréssel 

fordulok a Megyei Értéktár Bizottsághoz, hogy a Famíliatészta Kft. Prima Eperlevél tésztája az 

értéktári listán szerepeljen és lehetőséget kapjon a Nemzeti Értéktár Bizottság által végzett 

minősítésben is. 

 

Kérésemet, mint kereskedő azzal indoklom, hogy a vásárlók körében a közkedvelt termékek között 

szerepel. Ami azt bizonyítja, hogy számos magyar gasztronómiai étel készíthető belőle. A 

Famíliatészta Kft. már évek óta megbízható üzleti partnerem és a cég által készített termékek 

majdnem teljes palettáját forgalmazom. Fontosnak tartom, hogy az általam forgalmazott áruk között 

magyarországi és azon belül helyi termékek legyenek, amelyek a vevőim megelégedettségét 

szolgálják. 

 

 

Köszönettel: Valnerovicz Rajmund 

Üzletvezető 

Mezőberény, 2013. október 17. 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozat 

Hozzájárulási nyilatkozat a beküldött anyagok szabad felhasználásáról 
 

A Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. hozzájárul, hogy az általa készített 1. 

melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez közreadott szöveges, valamint képi anyagokat a 



Magyar Agrárkamara az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett szabadon 

felhasználhatja. 

 

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján csak annyiban 

megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes az említett anyagok rendes felhasználására 

és indokolatlanul nem károsítja a Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. jogos érdekeit, 

továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás 

rendeltetésével össze nem férő célra. 

 

Kovácsné Nagy Krisztina 

marketing- és reklámügyintéző 

Kovács Lajos 

Kovács Lajos 

tulajdonos, ügyvezető  

 


