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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

Cserpes István elkezdte jobban csinálni, és 
az elmúlt 20 év alatt bebizonyította, hogy 
megéri minden mást eldobva, hitelből, meg-
feszített munkával felépíteni egy kisüzemet 
azért, hogy saját sajtot gyártson. 1991-ben 
családi házuk hátsó részében kezdték el 
felépíteni a gyárat feleségével, majd 1992. 
április 1-jén megindult a gyártás. Az első 
években a természetes evolúciónak megfe-
lelően jöttek a problémák, a kisebb-nagyobb 
kihívások, és ezzel együtt elindult a fejlődés. 
A legtöbb vállalkozás a kezdeti problémák 
megjelenése után a stabil, biztonságos és 
kiszámítható utat választja, Cserpes István 
azonban emberileg és szakmailag sem ért 
egyet az egyszerűbb, de a termékek minő-
ségét csorbító megoldásokkal. Véleménye 
szerint az iparosított termelést egy alterna-

tív irányba mutató termelésnek kell felvál-
tania. A tejtermékek természetüknél fogva 
csak pár napig őrzik meg a minőségüket. 
Ezt vállalniuk kell ahhoz, hogy színezékektől 
és tartósítószerektől mentes, egészséges 
és valódi termékeket dobhassanak piac-
ra. Egyik legfontosabb missziójának tartja, 
hogy jól válaszoljon a társadalmi változások-
ra, és a piac elvárásainak, a fogyasztók szája 
ízének megfelelő termékeket gyártson. Kezd 
visszatérni a „retro” ízek iránti igény a zacs-
kós szendvicsekkel és tartós grillcsirkékkel 
elárasztott világunkban.

A Cserpes Sajtműhely termékei a rájuk jel-
lemző minőségi elemeket és szavatossági 
időt nyújtják, és kizárólag az előállításukhoz 
nélkülözhetetlen alapanyagok felhaszná-

lásával készülnek. Éppen ezért ne lepőd-
jünk meg, ha a vegyi módosítástól mentes 
termékek nem őrzik meg heteken át a mi-
nőségüket, vagy ha két eltérő gyártásból 
származó sajt nem pontosan ugyanolyan 
ízű. Ezek a sajtműhely legnagyobb veszély-
forrásai, azonban ezekben rejlik a termékek 
egyedisége, különlegessége.

A kezdeti termékpaletta mára kibővült, és 
több mint hatvanféle terméket sorakoztat fel 
a sajtoktól a joghurtokon, a natúr és ízesített 
tejeken át a Cserpes Trudiig. A sajtműhely 
300 alkalmazottja dolgozik azon nap mint 
nap, hogy a legjobb minőségű, egészséges 
és nem utolsósorban fi nom termékek kerül-
hessenek az üzletek polcaira. Ez nem való-
sulhatna meg a kiváló minőségű alapanyag 
nélkül, amelyet 30 megbízható környékbeli 
termelőtől szereznek be. Ma már 13 000 liter 
tejet dolgoznak fel naponta, és saját üzleteik 
mellett több mint 200 partnerszervezetük 
értékesíti az ebből előállított termékeket. 
Ezek zöme kisbolt, emellett mozgó árusítást 
is végeznek, és kiemelten fontos szerepet 
kapnak az értékesítésben a Cserpes Tejivók 
is. Ezekből jelenleg öt működik az országban: 
egy Kapuváron és négy Budapesten.

A Tejivók megnyitása egy különleges, trend-
alakító lépés volt. Ahogy Cserpes István 
mondja: „Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy 
egy bögre forró kakaóval és péksütemény-
nyel kiültessük az embereket a teraszra.”
Úgy tűnik azonban, hogy megérte. A Tejivók 
kínálatában a Cserpes-tejtermékek mellett 
megtalálhatók a friss pékáruk, szendvicsek, 
saláták és édességek is, így a választék min-
den korosztály gasztronómiai igényeinek 
megfelel. A közvetlen értékesítés lehető-
séget biztosít a fogyasztóknak az azonnali 
visszajelzésre mind a helyszínen, mind a kö-
zösségi térben. 

VALÓDI ÍZEK
egy hagyományos tejüzemből

SZERZŐ: Balogh Eszter / KÖVET Egyesület

Mit tesz egy tejipari középiskolát végzett gépészmérnök, ha elege van abból, hogy csak nejlonzacs-
kóban tud sajtot venni? Ha nem érti, hogy maradhat hónapokon keresztül tartós egy doboz tej, és ha 
elégedetlen a joghurtok ízével? Elkezdi jobban csinálni!
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HAGYOMÁNYOS TEJTERMÉKGYÁRTÁS CSERPES SAJTMŰHELY

CÉL, KÜLDETÉS
 ∫ Profit
 ∫ Minél magasabb ár és nagyobb mennyiség
 ∫ Lehető leghosszabb ideig eltartható tömegtermékek előállítása

 ∫ Tudatformálás, az egészséges élelmiszerek népszerűsítése, 
elterjesztése

 ∫ Egészséges, adalékanyagoktól mentes élelmiszer előállítása

SZOLGÁLTATÁS  ∫ Iparosított árutermelés  ∫ Teljes ízű, minőségi tejtermékek gyártása és értékesítése

PROFIT  ∫ Árverseny folyik, amely a termelőkön csapódik le  ∫ A profitot az innovációra, termékfejlesztésre fordítják

ALKALMAZOTTAK  ∫ Humán erőforrás  ∫ Családi vállalkozás, környékbeli munkaerő

CSERPES SAJTMŰHELY

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS
A nyersanyagot a környékről gyűjti be, megbízható termelőktől
Saját értékesítés, mozgó árusítás, 200 értékesítő partner, 
Cserpes Tejivó

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

Egészséges, adalékanyagoktól mentes termékek a rájuk jellemző 
szavatossági idővel és terméktulajdonságokkal
A termék érdekeinek előtérbe helyezése a gazdaságossággal 
szemben

 NULLA ÖKONOMIZMUS Családi ház hátsó részében épült tejüzem
A profit a termékfejlesztés eszköze

OPTIMÁLIS MÉRET A kereslet növekedésével arányosan növekednek, bővítenek

FELELŐSEN 
HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK 
(FENNTARTHATÓSÁG)

Egészséges termékek előállítása kizárólag a szükséges 
alapanyagok felhasználásával

CÉGNÉV Cserpes Sajtműhely

ALAPÍTÁS ÉVE 1992

TEVÉKENYSÉG tejtermékgyártás és -értékesítés

TELEPHELY Kapuvár

FOGLALKOZTATOTTAK 
SZÁMA

300 fő

ÉVES FORGALOM 3,5 milliárd Ft (2013)

DÍJAK

2012 Ernst and Young Az év üzletembere díj „Merész újítója”
2012 Kisalföld Presztízs Díj
2013 Superbrands
2013 Design Management Díj
2013 MagyarBrands

NÉVJEGY
Névjegy  ............................................................. Cserpes István
Életkor  .............................................................. 49 év
Foglalkozás  ..................................................... tulajdonos, ügyvezető igazgató
Végzettség  ...................................................... tejipari középiskola, gépész üzemmérnök
Más munkahelyek, tapasztalatok  .............. tejporgyártás
Család  ............................................................... felesége Beáta, öt gyermekük: Laura, Abigél Sára, 
 Zoé Debóra, Tirza Tamara, Ruben Rafael
Hobbi  ................................................................. saját birtok gondozása, gyümölcstermesztés

Másért vállalkozó?

Valóban Felelős Vállalat?


