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Mára a liba- és kacsanevelés cé-
günk legnagyobb értéket elôállító,
meghatározó ágazata lett. A ter-
melési vertikum mind horizontá-
lis, mind vertikális irányba jelen-
tôs fejlôdésen ment keresztül, és
ez a folyamat jelenleg is tart. Kö-
zel 40 állattartó teleppel rendelke-
zünk, és az elmúlt években saját
feldolgozóüzemmel, keltetôvel és
takarmánykeverôvel bôvült az
ágazati infrastruktúránk.

Jelenlegi kapacitásaink mellett
éves szinten mintegy 1,5 millió
darab vágólibát és 2,5 millió da-
rab pecsenyekacsát tudunk
megtermelni, feldolgozni és érté-
kesíteni. Ezzel meghatározó sze-
replôi vagyunk nemcsak a hazai,
de a nemzetközi víziszárnyas-,
liba-, kacsapiacnak. Cégünk kö-
zel 800 embernek biztosít folya-
matos munkalehetôséget és
megélhetést, illetve további több
száz fôre tehetô azok száma,
akik cégünkhöz kapcsolódva
termelôként, bedolgozóként
rendszeres munkához és jöve-
delemhez jutnak.

Teljesen zárt rendszerben ne-
veljük Golden Goose nevû saját
állományunkat és mûködtetjük 
a húsipari tevékenységünket,
amely azt jelenti, hogy a törzste-
nyésztéstôl a fogyasztó asztaláig
a nyomonkövethetôség biztosít-
ható, és garantált a kiváló minô-
ség, melyet az ISO 22000 Minô-
ségbiztosítási rendszer mûködte-
tése is biztosít. Az általunk elôállí-
tott volumen feldolgozását a nem-
zetközi és hazai szabványok elô-
írásainak megfelelô feldolgozó-
üzemünkben végezzük.

A prémium minôségû terméke-
ink jelentôs része exportra kerül

Bemutatkozik a Tranzit-Ker Zrt.
A Tranzit-Ker Zrt. lassan negyedszázada aktív szereplôje 

a magyar mezôgazdaságnak és élelmiszeriparnak. Családi

vállalkozásként induló cégünk ma már több területen meg-

határozó szerepet tölt be, cégcsoportunk profiljába tartozik

a víziszárnyasok zárt integrációja és feldolgozása, a dióter-

melés és -feldolgozás, a zöldség-gyümölcs, illetve mûtrá-

gya kis- és nagykereskedelme.

Szabó Miklós vezérigazgató
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értékesítésre, azonban fontos fel-
adatunknak tartjuk a hazai fo-
gyasztás volumenének növelé-
sét, illetve a félkész és konyha-
kész termékek bevezetését a fo-
gyasztói piacra.

Gazdálkodásunk stabilitásának
biztosítása érdekében természe-
tesen tovább folytatjuk a mûtrá-
gya-kereskedelmet is, az általunk
forgalmazott mennyiség eléri az
évi 45–50 000 tonnát. Ez elsôsor-
ban importból származó amnitrát
és egyéb komplex mûtrágya for-
galmazását jelenti. A rendszeres
vevôink körében megtalálhatók a
legnagyobb hazai mezôgazdasá-
gi cégek, szövetkezetek és egyé-
ni vállalkozók is.

Néhány évvel ezelôtt a szatmá-
ri térség hagyományaihoz kötôd-
ve létrehoztuk a Tranzit Dió Kft.-t,
amely – nevébôl adódóan – elsô-
sorban diótermeléssel, -feldolgo-
zással, valamint zöldség- és gyü-
mölcsfelvásárlással és -értékesí-
téssel foglalkozik.

Északkelet-Magyarország uk-
rán–román–magyar hármas határ
közeli területe különösen kedvez
a diótermesztésnek, a Tisza böl-
csôje egyben a Milotai 10-es ôs-
hazája is. E kiváló természeti
adottságoknak köszönhetôen cél-
szerû volt 2006-ban itt megépíte-
ni Magyarország legmodernebb
és legnagyobb kapacitású dió-
szárító üzemét, mely 450–500
tonna héjas dió feldolgozására al-
kalmas.

Cégünk 70 hektárnyi saját dió-
ültetvényén a világon leginkább
elismert, kiváló minôségû Milotai
10-es fajtát termeszti, de üze-
münkben feldolgozunk más dió-
fajtákat is, többek között Alsó-
szentiványi 117-es, illetve Tisza-
csécsi 83-as diófélét is. Cégünk
2008-tól ökológiai gazdálkodás-
ból származó biotermesztéssel
és feldolgozással is foglalkozik
mintegy 24 hektáros területen.

Ez idô alatt a cég ismertté vált
Európában, az általunk exportált
termékek keresettek és elis-
mertek.

Kuriózum termékünk a zöld dió
szirupban, amely nem más, mint
a csonthéját még ki nem fejlesz-
tett, fiatal, zöld termés tovább-
gondolt változata. Ôseink gyógy-
szerként használták a zöld diót.
Magas C-vitamin-, tannin- és vas-
tartalma mellett számos pozitív
élettani hatással bír, segít a máj-,
vér-, gyomortisztításban, erôsíti a
gyomrot, az emésztésben fertôt-
lenítô hatású, segít a torokgyulla-
dás leküzdésében.

A zöld dió igazi ereje azonban
a kulináris élvezetekben rejlik.
Kitûnô élvezeti értéket varázsol
a vadhúsok, a kacsa-, libasül-
tek, libamáj világába, de sajtok-
hoz vagy desszertekhez is iga-
zán felejthetetlen pillanatokat

nyújt. Ezzel az évszázados ha-
gyományokkal rendelkezô ter-
mékkel a Tranzit–Dió Kft. az
ínyenc ízek kedvelôit kívánja
meghódítani és nem utolsó sor-
ban visszaállítani és továbbvinni
ennek az ôsi receptnek a ha-
gyományát a magyar gasztro-
kultúrában.

GOLDEN FOOD a védje-
gyünk, mely kötelez bennünket
arra, hogy rendszerünk biztonsá-
gos mûködése révén mindig
megelégedéssel szolgáljuk ki
Partnereinket.

Célunk és filozófiánk: Best of

Goods, Duck or Goose, Nut or

Fruit.

Tranzit-Ker Zrt.

H-4026 Debrecen, Jókai u. 1.

Tel.: (52) 412 660

Fax: (52) 414 559

www.tranzitker.hu

www.goldenfood.info

e-mail: info@tranzitker.hu
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