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Szerbiai Piacok Egyesülete

A PIACOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY TERVEZETE
A piacokról szóló törvény tervezetének 

kidolgozása a Szerbiai Piacok Egyesületének 
egyik legfontosabb tevékenysége 2019-ben, 
nyert megállapítást az igazgató bizottság és 
a Köztársasági Gazdasági Kamara kommu-
nális tevékenységgekkel foglalkozó egyesü-
letének keretében működő, piaci tevékeny-
séggel foglalkozó munkacsoport  együttes 
ülésén, amelyet július elején tartottak meg 
Belgrádban.

A témában szervezett megbeszélést kö-
vetően a Szerbiai Piacok Egyesülete igazgató 
bizottságának tagjai elfogadták a jogalkotás-
sal foglalkozó munkacsoport munkájának 
dinamikájáról és módjáról szóló javaslatot, 
a Nagybani Piacok Világszövetségének kon-

ferenciájáról szóló tájékoztatót, valamint az 
egyesületnek a piacok és vásárok Szerbia szel-
lemi örökségének jegyzékébe való felvétele te-
rén végzett tevékenységéről szóló beszámolót.   
Az igazgató bizottság ülésén Dejan Ljubisav-
ljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója és 
a Szerbiai Piacok Egyesülete igazgató bizott-
ságának alelnöke elnökölt.

Köztársasági Statisztikai Hivatal

NŐTT AZ ÁRUFORGALOM A PIACOKON 
A Köztársasági Statisztikai Hivatal 

adatai szerint a mezőgazdasági termékek 
értékesítése a szerbiai termelői piacokon 
2019 első három hónapjában folyóáras ér-
tékben 22,1% -kal magasabb az előző év 
azonos időszakához képest.

Az említett időszakban a piacokon  
a legkelendőbbek a zöldségfélék voltak 
(26,3%), valamivel kevesebb kelt el tejből 
és tejtermékekből (17,8%) gyümölcsökből 
és szőlőből (17,1%), valamint baromfihús-
ból és tojásból (14,5%).

A 2018-as év azonos időszakához vi-
szonyítva  2019 első három hónapjában a 
mezőgazdasági, erdészeti és halipari ter-
mékek felvásárlásának és értékesítésének 
aránya a szerbiai piacokon folyóáras ér-
tékben  10,0% -kal növekedett.

A közzétett adatok szerint az említett 
időszakban a megtermelt mezőgazdasági, 
erdészeti és halipari termékek  több mint 
egynegyede, pontosabban 26,1%-a került 
felvásárlásra és értékesítésre a termelői pi-
acokon.

A tartalomból:

AZ ÚJ KOR PIACAI

Gazdag múltja, hagyományai, 
kitűnő elhelyezkedése és vonzereje 
ellenére ezt a piacot is több ízben kel-
lett átalakítani és megújítani, hogy 
alkalmazkodni tudjon a vásárlók igé-
nyeihez. Ma az ide látogatók többsége 
a gasztronómia szentélyének tartja, 
mert a Mercado de San Miguel eredeti 
specialitásokat kínál Spanyolország 
minden tájáról. 

2-3. oldal

PIACI KÍNÁLAT MÁS 
SZEMSZÖGBŐL

Habár többnyire csemegeként fo-
gyasztjuk, az olasz konyhaművészet-
ben  a sárgadinnye pármai sonkával 
kombinálva  honosodott meg, és az 
így készült előételt olyan nagyra érté-
kelik, hogy ennek jegyében minden év 
júliusában Padovában fesztivált ren-
deznek.

4. oldal

GÖRÖGDINNYE - EGÉSZBEN 
VAGY SZELETELVE?

Ha létezne a piacokon legjellem-
zőbb árucikkek top listája, a görög-
dinnye minden bizonnyal a lista élén 
végezne. Mindannyian szeretünk 
hazait vásárolni a „szomszédtól”, aki 
megkopogtatja, hogy ellenőrizze a 
minőségét, és általában a legnagyob-
bat választani, mert az a legédesebb.

Az elmúlt tíz évben azonban egy-
re gyakrabban kapni szeletelt görög-
dinnyét is. 

3. oldal
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A madridi San Miguel piac a város szívében található, aho-
va évente több mint tízezren látogatnak el. 1916 óta áll fenn, 
több mint száz éves hagyománnyal rendelkezik, és az egyetlen 
olyan ma is létező piaccsarnok Spanyolországban, amely meg-
őrizte eredeti acélszerkezetét. 

Ma az ide látogatók többsége a gasztronómia szentélyének 
tartja, mert a Mercado de San Miguel eredeti specialitásokat 
kínál Spanyolország minden tájáról a legízletesebb ibériai son-
kától, a Galíciából naponta érkező friss tenger gyümölcsein, 
számos spanyol borpince borain át a csúcsminőségű kasztíliai, 
asztúriai és baszkföldi kézműves sajtokig. Ezek a specialitások 
mellett a San Miguel büféjében több mint 20 standon számos 
ételt kínálnak, amelyeket helyben el lehet fogyasztani vagy éppen 
hazavinni, leggyakrabban különféle módon elkészített tapast. 

Gazdag múltja, hagyományai, kitűnő elhelyezkedése és 
vonzereje ellenére az utóbbi tíz év során ez a piac is átesett né-
hány szakaszán a vásárlók igényeihez való alkalmazkodásnak. 
Úniós alapokból származó eszközökből és a Madrid város 
által biztosított befektetésekből a San Miguel 1999-ben épí-
tészeti szempontból megújult, nagyrészt visszakapta eredeti 
kinézetét és korszerű felszerelést kapott. 

Mindez azonban nem elég ahhoz, hogy a piac kereskedel-
mi szempontból is sikeres legyen, mert a legtöbb árus nem 
tudta felvenni a versenyt a bevásárlóközpontokkal és szuper-
marketekkel. A San Miguel ezért 2018-ban még egy nagy vál-
tozáson esett át. Ennek érdekében alakult meg egyéni kezde-
ményezésre az El Gastrónomo de San Miguel egyesület azzal a 
céllal, hogy a piacot megőrizze az eredeti helyén és továbbra is 

biztosítsa rendeltetésszerű működését. Ma az egyesület a piac 
többségi tulajdonosa. 

“Több, mint piac” jelszóval az új tulajdonosok a kínálatra, 
a piac munkaidejére és a vásárlócsalogató, eladást serkentő kí-
sérő programok szervezésére helyezték a fő hangsúlyt, A kíná-
lat gerincét a csúcsminőségű termékek – idénygyümölcsök és 
-zöldségek, füstölt, darabolt hústermékek, sajtok, borok, stb.  
–  alkotják, az  árusok jelentős része pedig számos ételt kínál a 
tapastól kezdve a pizzákon át a frissen facsart gyümölcsleve-
kig. A kínálatot olyan reklámkampányok segítségével népsze-
rűsítik, amelyek kihangsúlyozzák a minőséges ételek fogyasz-
tásának számos előnyét, főleg a nassolnivalókkal és az úgy-
nevezett “gyorsételekkel” szemben. A kampányokat a piaci 
árusok is támogatják és gyakran kóstolókkal kedveskednek a 
vásárlóknak, akik így meggyőződhetnek azoknak a termékek-
nek a minőségéről, amelyeket majd megvásárolnak. 

A piac munkaidejét is meghosszabbították, a San Miguel 
általában 10-től 24 óráig tart nyitva. Területe 1200 négyzet-
méter (két szinten), amelyen gyakran rendeznek művelődési 
műsorokat, termékbemutatókat és az egészséges étkezésről, 
helyes étkezési szokásokról szóló szakmai tanácsadással egy-
bekötött termékkóstolókat.  A madridi San Miguel érdekes 
példája annak, hogyan lehet egy piaccsarnokot és annak kí-
nálatát olyan módon átalakítani, hogy kielégítse a vásárlók 
megváltozott igényeit. A Közlönyben a jövőben is foglalko-
zunk majd a modern kor piacaival, amelyeknek sikerült meg-
őrizniük vonzerejüket mind az árusok, mind pedig a vásárlók 
megelégedettségére, és városuk kihagyhatatlan idegenforgal-
mi színfoltjává váltak. 

Az új kor piacai

SAN MIGUEL - MADRID
Gazdag múltja, hagyományai, kitűnő elhelyezkedése és vonzereje ellenére ezt a piacot is több ízben kellett átalakítani és 

megújítani, hogy alkalmazkodni tudjon a vásárlók igényeihez. Ma az ide látogatók többsége a gasztronómia szentélyének tartja, 
mert a Mercado de San Miguel eredeti specialitásokat kínál Spanyolország minden tájáról.
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Görögdinnye – Egészben vagy szeletelve?

A SÖTÉTZÖLDTŐL A KOCKA ALAKÚIG
Ha létezne a piacokon legjellemzőbb árucikkek top listája, 

a görögdinnye minden bizonnyal a lista élén végezne. Mind-
annyian szeretünk hazait vásárolni a „szomszédtól”, aki meg-
kopogtatja, hogy ellenőrizze a minőségét, és általában a legna-
gyobbat választani, mert az a legédesebb.

Az elmúlt tíz évben azonban egyre gyakrabban kapni sze-
letelt görögdinnyét is. Elsőként a szupermarketek kínálatában 
jelent meg, de mára már a piacokon sem szokatlan, mert az 
eladók igyekeznek eleget tenni a vásárlók igényeinek, és ké-
résükre felszelik ezt a nélkülözhetetlen, népszerű csemegét. 
Egész dinnye helyett ugyanis egyre több ember választja a 
dinnyeszeletet. Egyesek azért, mert nincs szükségük nagy 
görögdinnyére, mások azért, mert mindig friss szeletet sze-
retnének enni, megint mások valamilyen egyéb, egyéni okból. 
Mindenesetre mindenki  annyit vásárol, amennyire szüksége 
van, ami néhány évtizeddel ezelőtt nem volt ilyen egyszerű. A 
hetvenes években a Gubec Máté utcai piacon (1. kép) a járdá-
ról árulták a hazai, sötétzöld kérgű görögdinnyéket, amelyek 
átlagosan 5-7 kilogrammosak voltak, amennyit körülbelül egy 
kisebb család el tudott fogyasztani. A népesebb családok kettőt 
vagy hármat vásároltak. Valószínűleg a termelők akkor is azt 
szerették volna, hogy a görögdinnyéjük legalább a kétszeresére 
nőjön, ami mára az intenzív mezőgazdasági termelésnek, az új 
fajtáknak, és a növekedés szakaszában alkalmazott különféle 
eljárásoknak köszönhetően valósággá vált (2. kép). De kinek 
és hogyan lehet őket eladni? A görögdinnyét és a sárgadinnyét 

manapság világszerte szeletelve értékesítik, mind a bevásár-
lóközpontokban, mind pedig a piacokon (3. kép), és ma már 
az sem szokatlan, hogy a vállalkozó szellemű termelők a világ 
forgalmas piacain vásárlóiknak dinnyelét is kínálnak az árusí-
tóhelyen (4. kép).

Azonban a japánok mentek legmesszebbre. A szállítási 
költségek csökkentése és a görögdinnye tárolásának megköny-
nyítése érdekében (5. kép) néhány termelő kocka alakú görög-
dinnyét termeszt. Ebből is lehet szeleteltet kapni, de a japánok 
azt állítják, ezt könnyebb elvitelre  csomagolni.

A San Miguel kínálatából 

KÉZMŰVES SAJTOK

A Mya Valdalos standja a Mercado de San Miguelen a spa-
nyol és más országokból származó kézműves sajtok árusítá-
sára szakosodott. Állandó kínálatában megtalálható mintegy 
200 eredeti spanyol, francia, olasz, svájci és angol termelő sajt-
ja, amelyek az érés optimális szakaszában kerülnek a fogyasz-
tók elé.  

OLASZ PIZZA 

A Tonda standján a San Miguel vásárlói eredeti olasz, kivá-
ló minőségű alpanyagokból  készült kézműves pizzák között 
válogathatnak, amelyek készítésével Riccardo Ciferni családja 
1958 óta foglalkozik, amikor megnyitották első pizzázójukat 
Pescarában (Olaszország). 

IBÉRIAI SONKA 

A Carrasco Guijuelo családi vállalkozás, amely 1895 óta 
készíti termékeit a legminőségesebb sertéshúsból. Legismer-
tebb közülük az ibériai sonka, a San Miguelen levő standjukon 
pedig eredeti recept szerint készült kolbászt is árusítanak. 
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Amit nem tudtál a gyümölcsökről –

Piaci kínálat más szemszögből 

SÁRGADINNYE
Olaszországban a sárgadinnyéből és pármai sonkából készült előé-

telt olyan nagyra értékelik, hogy ennek jegyében minden év júliusában 
Padovában fesztivált rendeznek.

A sárgadinnye (latin neve Cucumis melo) a tökfélék (Cucurbi-
taceae)  családjába tartozó egyéves növény, ami azt jelenti, hogy ez 
a gyümölcs termesztési technológiáját illetően zöldség. Ez azonban 
nem általánosan elfogadott, mert vannak, akik úgy vélik, hogy gyü-
mölcs. A sárgadinnye gyümölcse ovális, rögbilabda alakú, általában 
15-22 cm hosszú, 1-2 kg súlyú. Jellegzetesen erős  illata és íze van,  
ehető része általában narancssárga vagy világoszöld, magjai pedig 
a közepén levő üregben helyezkednek el. Szinte minden országban 
élelmiszerként fogyasztják, nagy mennyiségű vizet, és viszonylag ke-
vés kalóriát tartalmaz, vízhajtó hatása van, így diétás táplálkozásra 
és a szervezet tisztítására alkalmas, és számos hasznos összetevőt 
tartalmaz.

Származás és termelés

A sárgadinnye eredetét illetően is többféle elmélet létezik.  Egye-
sek szerint Ázsiából, más elméletek szerint viszont Afrikából szárma-
zik. Köztudott, hogy a kínaiak már időszámításunk előtt ezer évvel 
ismerték, és hogy Hippokratész, a híres ókori orvos azt tanácsolta az 
emésztési problémákkal küzdőknek, hogy emésztésserkető gyanánt 
étkezés után fogyasszank el egy szelet sárgadínnyét borral leöntve. 
Franciaország volt az első európai ország, ahol hozzávetőleg 300 év-
vel ezelőtt sárgadinnyét termesztettek. 2017-es adatok szerint a világ 
legnagyobb sárgadinnye termesztő országai Kína, Törökország és 
Irán voltak, ugyanis a világszinten megtermelt 32 millió tonnának a 
65%-a ebben a három országban termett. 

Érdekességek

Habár többnyire csemegeként fogyasztjuk, az olasz konyhamű-
vészetben  a sárgadinnye pármai sonkával kombinálva  honoso-
dott meg. Ezt a két, látszólag teljesen ellentétetes jellegű összetevőt 
az olasz konyhaművészek előszeretettel kombinálják olívabogyóval 
és extraszűz olívaolajjal, mellé sós rudacskát szolgálnak fel,  és a 
tápanyagok ilyen módon kialakított ideális elegyét előételként fo-
gyasztják. A sárgadinnye többnyire  vízből és pulpából áll, amely 

egyszerű cukrokat és rostokat tartalmaz, míg a narancssárga szín 
magas béta-karotin tartalmáról tanúskodik. Ugyanakkor a pármai 
sonka olyan tápanyagokban gazdag, mint a B-vitamin-komplex és a 
fehérjék. Ezt az ételt olyan nagyra értékelik Olaszországban, hogy en-
nek jegyében minden év júliusában Padovában fesztivált rendeznek.

Termesztése

A sárgadinnye a hőmérséklet szempontjából nagyon igényes nö-
vény. A vegetáció időszakában a hőmérsékletnek nem szabad 15°C alá 
csökkennie. A sárgadinnye növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges 
optimális hőmérséklet 20-27 °C, míg az érési időszakban 25-28°C kö-
zötti hőmérsékletre van szüksége. A sárgadinnye fejlődésének kedvez 
az alacsonyabb,  45-60% -os relatív páratartalom, és a növekedéséhez 
hektáronként 300-400 m3 víz szükséges. A páratartalom rendkívül 
fontos a termés növekedési szakaszában és az érést megelőző 15-20 
napban is. A sárgadinnyét könnyű, laza szerkezetű talajon termesz-
tik, előveteményként választhatunk paprikát, paradicsomot, burgo-
nyát, hüvelyeseket és fűféléket.

Egészség

A táplálkozási piramisban a sárgadinnyének ugyanolyan szerepe 
van, mint a többi gyümölcsnek,  ezért ajánlatos naponta akár négy 
alkalommal is fogyasztani. Bátran fogyaszthatják azok is akik túl-
súllyal küzdenek, mivel száz gramm sárgadinnye csak 34 kalóriát és 
egy kevés cukrot tartalmaz, függetlenül attól, hogy édes, ugyanak-
kor 91 gramm víz van benne. Emellett a sárgadinnye kimondottan 
gazdag A-vitaminban, amely nélkülözhetetlen az arcbőr állagának 
megőrzésében és óvja látásunkat. Mivel C-vitaminnal együtt kerül a 
szervezetbe, csökkenti a szürkehályog megjelenésének esélyét.  

Ez a két antioxidáns együttesen véd a szív és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásától, és lassítja az öregedés folyamatát. Ásványi anya-
gokat is  tartalmaz: vasat, magnéziumot, rezet, káliumot, mangánt, 
foszfort.

A sárgadinnyében található növényi rostok megkönnyítik a káros 
anyagok kiürülését a szervezetből és orvosolják a puffadást.  A káli-
um, amelyből száz gramm sárgadinnye 300 mg-ot tartalmaz, segít 
abban, hogy szervezetünk megszabaduljon a felesleges nátriumtól, 
és ezáltal csökkenti a vérnyomást. A dinnyében levő víz és kálium 
serkenti a veseműködést, és elősegíti a káros anyagok kiválasztását 
és távozását.

A népi gyógyászatban a sárgadinnyét az epe- és a húgyúti gyul-
ladások enyhítésére, a dinnyelét pedig a rovarcsípések vagy égések 
kezelésére használják.


