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Ökológiai gazdálkodási mérnöki MSc szakos hallgatóként öko farmon szerettem volna gyakorlatot 

szerezni, ahol nem csak a környezetbarát termelésbe, hanem az állattartásba is betekintést nyerhetek. 

Így találtam rá a ’La Ferme du Cabri au Lait’-re. 

A Centre-Val de Loire régióban található családi farm fő profilja az ökológiai állattartásból származó 

kecskesajt készítése. A termékskála ennél azonban jóval szélesebb és szerteágazóbb, mivel a 

kecskesajt-termékek mellett megtalálhatóak még a régióból származó aromatikus növények 

felhasználásával készített „teakeverékek”, fűszersók és fűszerkeverék, ízesített cukorkeverékek, 

fogyasztható- és külsőleg alkalmazható olajak, növényzselék, illatosított vizek, illetve lekvár. 

A gyakorlat során fő feladatom az állatok ellátása volt. Legnagyobb számban kecskékkel kellett 

foglalkoznom, gondot fordítani az etetésre, az istálló tisztaságára, a kifutók megfelelő állapotának 

felügyeletére. Ez a feladat azonban nem merült ki ennyiben. Volt szerencsém részt venni a 

korcsoportokra osztásban, láthattam hogyan kell menedzselni a különböző életkorban/fejlettségi 

fázisban lévő kecskék elhelyezését; egészségügyi kérdésekben és helyzetekben való beavatkozás terén 

is szerezhettem tapasztalatot. A kecskék mellett feladatom volt még a két malac, a két szamár, a 

csirkék, kutyák ellátása is. 

Betekinthettem a sajtkészítés folyamatába is, egészen a fejéstől a késztermék szállításra való 

előkészítéséig. 

Az állatok ellátásán kívül a legtöbb időt a gyógynövénytermékek előállításában segíthettem. Főképp 

a „teakeverékek” (Tisane – gyógyhatású növényital) összeállításában szerezhettem tapasztalatot. Ez 

esetben is láthattam és részt vehettem az egész folyamatban, egészen a növények begyűjtésétől a 

késztermék szállításra való előkészítéséig, sőt a kiszállításban is. 

Szállást a családi házban kaptam, teljes körű családtagként tekintettek rám a gyakorlat ideje alatt. 

Fontosnak tartották, hogy ne csak a munka miatt legyek ott, hanem vegyek részt én is a közös 

élményekben. Nagyon jó volt látni más szemléletmódot és a közösségépítés pozitívumait.  

Azért érzem magam nagyon szerencsésnek, hogy Ferme du Cabri au Lait-re mehettem, mert egy 

logisztikailag kiválóan működő, teljes mértékben öko szemléletű gazdaság mindennapjaiban vehettem 

részt. Emellett azt is megtapasztalhattam, hogyan lehet ökológiailag minél kisebb lábnyomú háztartást 

vezetni, és hogy hogyan tudok változtatni én magam is a körülöttem lévő emberekkel és környezettel 

való viszonyomon.  

 

 



 

 


