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Az édesvízben és a tengerekben 
élő lények, mindig fontos 

táplálékai voltak az ott élő 
embereknek 



Egyiptom 

Biblia

Európa



A hal szerepe őseink táplálkozásában

A hazai halbőség mondaszerű volt 
(„a folyókban és tavakban több hal, 

mint víz van”)

Honfoglalás előtti hal neveink:

keszeg, sügér, söreg (ma: söregtok), 
tok, önhal (ma: vörösszárnyú keszeg), 

őn (ma balin), tathal (ma: compó)



A halak elkészítési módja 
leginkább a nyárson sütés 
volt, de főleg bográcsban 

főztek
„aszalt hal”



Az erdélyi fejedelem udvari szakácskönyve (XVI.sz.):

csuka 30 
posár (pozsár, ponty):  18
czompó 7
tok 12
viza 20
harcsa 9
semlyeng 4
menyhal 11
kárász 9
pisztráng 7
galócza 6
lepényhal 3
kophal (botos kölönte) 3

kövihal (csík) 5
orsófark, sügér 6
dévér, keszeg, ballyn,

ökle, ón, paducz 3
kecsege 12
stokfis 4
plataiz 3
hering 3
ingolna (angolna) 5
csík 15
fogassüllő 2
rák 13



(54.oldal) Stokfisch: „Fejszével 
erősen megveri a halat, meleg 
vizbe áztatja 4 napig. Éjszakára 
langyos vizet tölt rá és 
másnapra gyenge párlugot készít 
s hidegen a halra önti 24 órára 
megforgatja, visszatölti. 
Harmadnapra erős lugot készít s 
langyosan ráönti ismét 24 órára 
majd leszűri s még erősebb 
lugba teszi egy éjjelre. Azután 
hideg vízben kimossa a halat, 
naponta háromszor megújítja a 
vizet rajta. Ha meleg idő jár 
jeget tesz rá.”



(59.oldal) Posárt töltve: 
„A töltelékje ez lészen: Reszely
kenyér belet, azt a kenyér 
belet keverje tojásba, rántsa 
meg vajba, tégye a tálba vágja 
meg, tégyen masola szőllőt belé, 
varja bé a posárt annak ez 
lészen, tégyen bort a tűzhöz 
apró szőllőt, masola szőllőt, 
mondulát, kenyér belet belé, 
légyen sűrű az leve de meg kell 
mézelni mind a töltelékit, mind a 
levit szinezze meg sáfránnyal”



Egy, recept a 
Müncheni Állami Könyvtárban található 
kódexből (XVIII.sz.): 
„A ponty tál: először a halat roston 
megsütötték; majd mézeskalácsot és kiflit 
főztek borban, ezt szitán átnyomták; 
almát és körtét adtak hozzá, újra 
átpasszírozták. 
Végül a sült halat a püré közepére 
helyezték és sáfrány-mézzel tálalták”



Halfogyasztás különböző 
országokban:

Izland: > 90 kg/fő
Japán: 68 kg/fő
Portugália: 60 kg/fő
Norvégia: 52 kg/fő
Spanyolország: 41 kg/fő
USA és GB: 22 kg/fő
EU átlag: kb. 40 kg/fő
Világ átlag: 17 kg/fő
Magyarország: 3-4 kg/fő



A halfogyasztás Magyarországon 
(FVM, 2013)

2002. 3,14 kg/fő
2005. 3,72 kg/fő 
2011. 3,9-4,0 kg/fő 

Nem szerencsés, de tradíció, hogy a 
hazai összes halfogyasztásból

35-40 %, az év utolsó negyedére esik



Az egészséges táplálkozás, és 
általában az étkezések változatosabbá 

tétele érdekében fontos lenne a 
halfogyasztás növelése 

(A GFK Hungária egy közvélemény-kutatása 
szerint, a megkérdezettek 68 százaléka 
szívesen fogyaszt halat, ennek ellenére a 

lakosság mindössze 17 százaléka eszik ilyen 
húsfélét heti rendszerességgel)



Az egyik legfontosabb kitörési 
pont a hazai halhús-fogyasztás 
növelésére, a halhús kedvező 

élettani hatásainak a 
mindenkori hangsúlyozása, 

annak beépítése a fogyasztás 
és eladás ösztönző 

rendszereibe és eszközeibe



A halhús jelentősége napjaink 
táplálkozásában kiemelkedő, mert 

kedvező energia- és zsír-, valamint 
átlagosan 15-20%-os 

fehérjetartalma révén – megfelelő 
konyhatechnológia alkalmazásával –
jól illeszkedik be a legkülönbözőbb 

étrendekbe



A halhús kémiai összetétele függ a 
hal fajától, fajtájától, korától és 
táplálékától
A fehérje összetétele (aminosav 
spektruma) teljes értékű
A halolajok általában kevés 
telített és sok egyszeresen, illetve 
többszörösen telítetlen (jellemzően 
4-6 kettőskötést tartalmazó) 
zsírsavakból állnak



A halhús jelentős forrása:

Fe, Zn, Se, I
A, D, E
B1, B2, B12 ill. pantoténsav

A halak májának olaja eddig ismert 
leggazdagabb A- és D-vitamin-

forrásunk!



A halak csoportosítása:
az állatrendszertan szerint

csontos halak 
(belső vázuk elcsontosodott), bőrük
sima, részben vagy teljesen pikkelyes 

vértes halak (belső vázuk porcos), 
bőrükön pikkely helyett csontlemezek
(vértek) képződnek
pl. tok, viza, kecsege



A halak csoportosítása:
táplálkozási mód szerint

békés halak (pl. ponty, kárász)
ragadozó halak (pl. süllő, harcsa, csuka)



A halak csoportosítása:
élőhelyük szerint

Édesvízi halak 
Pontyfélék 
Tokfélék 
Kölönték 
Sügérfélék 
Pisztrángfélék 
Csíkfélék 
Harcsák 
Csukák 
Pócok

Tengeri halak  

Vándorló halak



A halak csoportosítása:
halkereskedelem/konyha

fehérhúsú halak (pl. fogas, tőkehal)
barnahúsú halak (pl. tonhal, harcsa)



A halak csoportosítása:
zsírtartalmuk szerint

száraz halak (pl. amur, fehér busa,
süllő,tőkehal, heck, lepényhal)

zsíros halak (pl. ponty, harcsa, angolna,  
tonhal, a makréla, lazac, hering)



Rövid betekintés 
a halászlevek 

világába



A vízparton élő emberek 
mindennapi életéhez ősidők óta 

hozzátartozik a halászat, mint az 
egyik fő megélhetési forrás. 

Étkezési szokásaikban is jelentős 
szerepet kap a hal, a halétel.

Nagyon sokféle elkészítési módja 
ismeretes: főve, sütve, nyárson, 
roston, parázson, töltve, rántva, 

pácolva, füstölve, stb. 





A halászlé készítésének, 
összetételének, fűszerezésének 

is ezernyi változata ismert

Hazánkban különböző 
tájegységek vallják a maguk 

elkészítési módjának 
elsőbbségét, egyedüli 

hitelességét 



A szakirodalom egy része 
szerint, a halászlé nem más, 
mint hosszú lére eresztett

halpaprikás

(Ugyan az a vita, mint hogy a 
gulyás nem más, mint hosszúlére 

eresztett pörkölt)



Több mint 100 éves 
szakácskönyvek emlegetik halpaprikás 
halászosan címmel. Herman Ottó
szerint, sok kecsege, elég ponty és 
kevés harcsa kívánkozik bele; 

A Tisza vidékén pontyból, 
csukából, kecsegéből és angolnából 
főzték; 

A legfontosabb tájegységi különbségek: 



Balaton mellett, a "ritkás" hallébe
sok hagymát, kecsege helyett 
apróhalat, főleg dévért használtak, 
paprikával csak módjával fűszereztek;

A komáromi halászlét a paprika és a 
hagyma fele-fele aránya jellemezte; 

A szegedinek olyan színűnek kellett 
lennie, mint a "legdühösebb bika vére„

A legfontosabb tájegységi különbségek: 



A tájegységek között a lé sűrűségében is van 
különbség:

a Közép-Duna vidékén a tartalmas lét 
szeretik, melyben elmaradhatatlan a metélt 
tészta; 

a Duna alsó szakasza mellett savanyított 
lével készítik. A savanyítást ciberével, 
babérlevéllel végzik; 

a Balaton mellett a leveses, de sűrű, kevésbé
fűszeres változatát szeretik; 

a Tiszánál fontosabbnak tartják a hal ízét, 
szilárdságát;



Más az otthon főzött és a vendéglői halászlé íze, 
de az igazi bográcsban, szabad tűzön készül 

A jó formájú bogrács: 
rézből van, 
körte alakú, 
széles fenekű, 
felfelé keskenyedő 

(Így befelé forr a lé
és nem fut ki)

Ha bográcsban főzzünk, azt csak jobbra-balra rázogatni 
szabad, keverni nem, mert a halhús szétesik!



A szegedi halászlé: a hagyomány szerint 
csak a Tisza vizét használták főzéshez. 
Valamelyik bárka, vagy uszály tetején, 
szabad tűzön, bográcsban készül

A Duna mentén főzött halászlé készül a 
legősibb módon. A cél, hogy a lé legyen 
minél tartalmasabb: a leves a főétel, a 
hal csak másodrendű 
(a Tisza mentén fordítva)



A bajai halászléhez a halakat a szokásos, módon 
előkészítjük, a húsát sűrűn beirdaljuk, kétujjnyi 
széles szeletekre vágjuk, aprított paradicsommal 
és zöldpaprikával, annyi vízben, hogy bőven 
ellepje, felforraljuk. Ha feldobja a habját, 
pirospaprikát, sót adunk hozzá és kb. egy óra 
hosszat forraljuk (el ne felejtsük a nagyobb 
darabokra vágott hagymát is beletenni a 
zöldségekkel együtt). Tésztát főzünk, ha kész, 
tálba tesszük, majd erre merjük a hallevest, így 
tálaljuk. A hal húsát utána adjuk asztalra. Külön 
kínáljuk a tésztát (széles metéltet vagy
csuszatésztát esetleg orsócskát)



A paksi halászléhez személyenként min. 40 dkg 
ponty. Ahány kg, annyi közepes fej vöröshagyma,
és annyi evőkanálnyi piros paprika. Az edénybe 
beletesszük a nagyon apróra vágott hagymát, rá a 
félbe vágott, megtisztított fejet, a hal farkát, 
majd a kb. 20 perccel korábban besózott 
halszeleteket. Nagy lángon főzzük kb. 15 percig, 
majd csökkentjük azt annyira, hogy lassan 
bugyogjon. Ekkor tesszük bele a jóféle piros 
paprikát és szükség szerint sót, de ha volt 
belsősége, azt is, további 5-7 perc főzés és kész 
a halászlé.
Külön főzünk hozzá gyufatésztát, amit külön is 
tálalunk.



A regős halászlé
(korhely halászlének is nevezik) készítése 
a hagyományos módon történik, mikor 
megfőtt a hal, babérlevelet, egész 
borsot, megfelelő mennyiségű tejfölt 
adunk hozzá, még egyszer forraljuk, 
citromkarikával tálaljuk
Az aldunai halászlét a miénktől teljesen 
eltérően zöldségekkel, babérlevéllel 
főzik. Vegyes halból készítik, és szinte 
mindig behabarják



!? Magyaros ponty cappucino !?

Hozzávalók: pontyhalászlé 1,5 l
(zsírtalanított); haltej 50 dkg; 
tejszín 1 dl; tej (3,5 %-os) 2 dl; 
Soproni Rosé 1 dl; medvehagyma 1 ek; 
szárított fekete trombita gomba por 
Elkészítése: hagyományos halászlevet készítünk a csontokból 
és fejekből, amit átpasszírozunk. Szalvétával, merőkanállal 
zsírtalanítjuk. A forró, de nem lobogó alaplébe helyezzük a 
borban előzőleg bepácolt, megtisztított haltejet. Közben 
forró tejből, elkészítjük a tejhabot, amihez hozzá keverjük a 
meglangyosított medvehagymát. 
Tálalása: Üveg kávés csészébe helyezzük a haltejet, ráöntjük 
előbb a hallevest, majd a tejhabot, és megszórjuk a

gombaporral



3. (Dunaújvárosiasan)
Dunai halászlé veAmurpaprikás
Dunai halászlé gyes halból 1.
Dunai halászlé 2.
Dunapentelei halászlvegyes halból 2.
Dunakömlődi halászlé é
Kató-féle halászlé
Pontypaprikás

A balatoni halászlé
A dunai halászlé
A tiszai halászlé
Aldunai halászléreceptek
Balatoni halászléreceptek
Dunai halászléreceptek
Egyéb halászlevek, hallevesek
Egyéb történelmi halászléreceptek
Éttermek, csárdák halászléreceptjei
Tiszai halászlé receptek

Halászléreceptek
Bajai halászlé 3. 

Bajai halászlé 4. 

Bácskai halászlé 

Cigányos kárászhalászlé 

Dunai halászlé 1. 

Dunai halászlé 2. (rétegesen) 

Dunakömlődi halászlé 1. 

Fater halászleve 

Halászlé a magam módján (lé tésztával) 

Halászlé halászosan 

Harcsás halászlé 

Paksi halászlé 

 

Bajai halászlé 1. 

Bajai halászlé 2. 

http://grocceni.com/recept/dunaihalaszle3.html
http://grocceni.com/recept/dunaihalaszlevegyeshalbol1.html
http://grocceni.com/recept/amurpaprikas.html
http://grocceni.com/recept/dunaihalaszle3.html
http://grocceni.com/recept/dunaihalaszlevegyeshalbol1.html
http://grocceni.com/recept/dunaihalaszlevegyeshalbol2.html
http://grocceni.com/recept/dunakomlodihalaszle2.html
http://grocceni.com/recept/dunapenteleihalaszle.html
http://grocceni.com/recept/dunaihalaszlevegyeshalbol2.html
http://grocceni.com/recept/dunakomlodihalaszle2.html
http://grocceni.com/recept/dunapenteleihalaszle.html
http://grocceni.com/recept/katofelehalaszle.html
http://grocceni.com/recept/pontypaprikas.html
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#balatonitxt:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#dunaitxt:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#tiszaitxt:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#aldunai:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#balatoni:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#dunai:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#halleves:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#regi:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#etterem:
http://grocceni.com/a2/halaszle.html#tiszai:


Tiszai halászléreceptek
Halászlé Gregor-módra

Szegedi halászlé

Szegedi halászlé pontyból

Szegedi halászlé (régi recept)

Tiszai boros halászlé

Tiszai halászlé 1. (szegedi)

Halpaprikás (Móra Ferencné)

Halpaprikás más módon (Móra Ferencné)

Halpaprikás szegediesen (régi recept)

Szegedi halászlé (Tutsek Anna 1913)

Szegedi halászlé (Vizvári Mariska)

Szegedi halpaprikás (Zilahy Ágnes 1892)

Halászléreceptek

http://grocceni.com/recept/halaszlegregormodra.html
http://grocceni.com/recept/szegedihalaszle.html
http://grocceni.com/recept/szegedihalaszlepontybol.html
http://grocceni.com/recept/szegedihalaszleregi.html
http://grocceni.com/recept/tiszaiboroshalaszle.html
http://grocceni.com/recept/tiszaihalaszle1.html
http://grocceni.com/recept/halpaprikasmoraferencne.html
http://grocceni.com/recept/halpaprikasmasmodonmoraferencne.html
http://grocceni.com/recept/halpaprikasszegediesen.html
http://grocceni.com/recept/szegedihalaszletutsekanna.html
http://grocceni.com/recept/szegedihalaszlevizvarimariska.html
http://grocceni.com/recept/1892szegedihalpaprikas.html


Hogyan együk a halászlét? 
Ha a főzőmester jelzi, hogy elkészült az alkotás, 
mindenki azonnal asztalhoz ül. A hal sohasem várhat 
egy percet sem a vendégekre. Ha valakit halászlére 
hívnak meg, illik a megjelölt időpont előtt megérkezni, 
késésről szó sem lehet. 
A halászlét illik csendben, átszellemülten, áhítattal 
fogyasztani. Csak a lé minőségére vonatkozó dicsérő, 
néha bíráló megjegyzések hangozhatnak el, mert 
ilyenkor mindenki a mással össze nem hasonlítható 
gasztronómiai élvezetre koncentrál. Később, amikor a 
gyomrok már teltebbek, kezdődhet az ízes, szellemes, 
az alkalomhoz illő beszélgetés.



A halászléhez
vörösbort illik 

fogyasztani!

Nagy bűn ilyenkor vizet inni!

Mondják, hogy átkozott a hal a harmadik vízben: az 
első, amelyben úszott, 

a másodikban megfőzték, 
a harmadik az lenne, amit innának rá



Bármelyik tájegység, bármely 
recept halászléjét 

választhatjuk, biztosak 
lehetünk abban, hogy 

maradandó élményben lesz 
részünk!



Összességében 
megállapítható, hogy 

gasztronómia szempontból 
semmiféle akadálya nincs a 
nagyobb halfogyasztásnak 
hazánkban, van kínálat és 
vannak nagyszerű receptek 



KÖSZÖNJÜK
A MEGTISZTELŐ

FIGYELMET ÉS 
JÓ ÉTVÁGYAT 

KÍVÁNUNK!


