
1.melléklet 0 114/2013. (IV.16) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„a Famíliatészta Prima Sodort Csiga” 

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 Sodort csigatészta 

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 

leírás 

Sodort csiga bemutatása A csigatészta nem hiányozhatott az alföldi lakodalmak 

menüjéből. Elkészítése fontos része volt a menyegzői előkészületeknek. A tésztát 

kisméretű kockákra vágták az orsók segítségével. Ezután egy mozdulattal perdítették 

végig azt a bordázott, míves csigacsinálókon, majd ejtették a tálba, az ujjukkal az 

íróról letolva. A szép csiga dicséri a háziasszonyt, s hogy szép sárga legyen sok tojást 

gyúrtak a tésztába. A csigák mérete és formája helyenként változó. A Famíliatészta 

Kft. ismerve a csigatésztával szembeni elvárásokat alkotta meg tradicionális Sodort 

csiga termékét. Az alapanyagai teljes mértékben azonosak a házilag készített 

csigatésztáéval, vagyis tojás tartalma mellett víz hozzáadása nélkül, TL 50 tésztaliszt 
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felhasználásával készül. Méretét tekintve nagyobb és kisebb méretben egyaránt 

forgalomba kerül, mivel a termék iránti vásárlói igény nem egyöntetű. A 

csúcstechnológiás, gyártó gépsor adapterei lehetővé teszik a kézi technikát 

helyettesítő előállítást. Minőségi ellenőrzése a szabályoknak és törvényi előírásoknak 

megfelel, az ISO 22000 minőségbiztosítási rendszer működésével történik. A magyar 

gasztronómiai hagyományokat a csomagoláson megjelent receptekkel népszerűsíti a 

vállalkozás határon innen és túl.  

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

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 és nemzetiségi 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. Tyúkhúsleves csigatésztával  

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 sodort csiga tésztája a Megyei Értéktárban kapjon minősítést. 

Indoklás 
A csigatésztát már a 18. század időszában származó vőfélykönyvek is megemlítik. 

Parasztlakodalmaknak és más ünnepi eseményeknek  a csigatészta méltó ékessége még napjainkban 

is.  

1793-tól az ünnepi asztal elengedhetetlen étele volt a húsleves, amelybe vékony laskát-metéltet- és 

csigatésztát főztek. Nevezték lúdgégének , bordástésztának és csigának is.  

Az Alföldön lakodalmi ételként tartották számon. Egy 1825-ös szentesi forrás arról tanúskodik, 

hogy a "csigaleves drága étel volt...mert a csigacsináló asszonyok a lakodalom előtt való héten (sok) 

bort megittak". A csiga készítése összehozta a falu apraját-nagyját, amely végül kisebb mulatsággal 

végződött ("eltaposták a csigát", "csigataposás"). A csigacsináló készségek egyik legkorábbi tárgyi 

emléke 1782-ből, Debrecenből való. Legegyszerűbb formája a szövőszék elnyűtt bordájának egy 

darabja (bordás laska) volt. Ezt később cserépből is elkészítették. Ezeken a bordázott felületeken 
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sodorták pálcikával  a meggyúrt, vékony sodort, szögletesre vágott tészta darabokat. 

Napjainkban a minőségi vendéglátást kínáló éttermekben, valamint az országos üzlethálózok 

polcain, prémium kategóriában megtalálható a Famíliatészta Kft. nyolctojásos sodort csiga tésztája. 

Térségünk meghatározó tésztaüzeme a Mezőberényben található Famíliatészta Élelmiszeripari és 

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

Bizottság figyelmébe. 

Békéscsaba, 2013. október 18. 

Prohászka Béla 

Venesz-díjas mesterszakács 

Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségének alelnöke 

 

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: 

A szervezet legkifejezőbb megnyilvánulása az életmódhoz, a gasztro kultúrához, hagyományok 

kultúrájához, a jeles napi- ünnepi szokásokhoz és a tárgyi emlékekhez való ragaszkodás. 

A szervezet tagjai nagy szükségét érzik annak, hogy a hagyományt őrző programokat például 

pirított tésztával lebbenccsel készített ételeket, megőrizzék és ezzel kapcsolatos ismereteiket átadják 

az utókornak. Azoknak,- óvodásoknak, iskolásoknak, fiatal családoknak-, akik közkinccsé tehetik a 

gasztro kulturális értékeinket, attól a környezettől, amelyben élnek. 

A csigatészta a népi étrend ünnepélyes alakalmain került a tyúklevesbe, vagy lakodalmi húslevesbe, 

de bármilyen húslevesbe tehetjük. Mai napig generációkon keresztül, ünnepi menü levesébe kerül a 

csigatészta. 

A csigatészta készítése közösséget kovácsolt össze a múltba, hiszen lakodalom előtt, a koszorús 

lányoknak és az asszonyoknak esténként csigatésztát kellett pödörni, ami nagyon munkaigényes, de 

látványos az apróra sodrott csigatésztával főzi be a levest. A sodrott csigatészta, nagyon házi jellegű 

jelen időben is értéket képvisel minden húslevesben. 

Térségünk meghatározó tésztaüzeme a Mezőberényben található Famíliatészta Élelmiszeripari és 

Kereskedelmi Kft. Az általuk készített nyolctojásos sodrott csigatésztát ajánlom a Megyei Értéktár 

Bizottság figyelmébe. 

A Famíliatészta Kft nyolctojásos sodrott csigatésztáját, több alkalommal főzük ünnepi alkalmakra, 

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 Sodort csigatésztája 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 

tulajdonos, ügyvezető


