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ELŐADÁS TEMATIKÁJA

 HALAK CSOPORTOSÍTÁSA

 HALFOGYASZTÁS A VILÁGBAN ÉS HAZÁNKBAN

 A HALHÚS TÁPLÁLKOZÁSI JELENTŐSÉGE
- helye az egészséges táplálkozási ajánlásokban

- halhús összetétele, tápértéke

 HALHÚS JELLEMZŐI, KONYHATECHNOLÓGIA



HALAK CSOPORTOSÍTÁSA



HALAK CSOPORTOSÍTÁSA I.

SZÁRMAZÁSI HELYÜK SZERINT
a. édesvízi (pl. ponty, harcsa, keszeg, kecsege)
b. tengeri (pl. hering, szardínia, tőkehal, tonhal)
c. vándorló (pl. lazac, tok, viza)

TÁPLÁLKOZÁSI MÓDJUK SZERINT
a. békés halak (pl. ponty, keszeg, kárász, busa, garda)
b. ragadozó halak (pl. fogas, balin, törpeharcsa, csuka, pisztráng)



A HALHÚS SZÍNE SZERINT
a. fehér húsú hal (pl. nyelvhal, angolna, tőkehal, csuka)
b. barna húsú hal (pl. ponty, tonhal, makréla, hering)

A HALHÚS ZSÍRTARTALMA SZERINT
a.  sovány (pl. amur, fehér busa, süllő, keszeg, fogas, heck, 

tőkehal, lepényhal)
b. zsíros (pl. ponty, harcsa, lazac, angolna, tonhal, makréla, 

hering)

BELSŐ VÁZUK SZERINT
a. csontos halak (pl. ponty, csuka, busa, keszeg)
b. vértes halak (pl. tok, viza, kecsege)

HALAK CSOPORTOSÍTÁSA II.



HALFOGYASZTÁS A VILÁGBAN ÉS 
MAGYARORSZÁGON







HALFOGYASZTÁS A VILÁGBAN
- az egyik legősibb élelmiszer

- a világ halfogyasztása folyamatosan emelkedik



EU (28) TAGÁLLAMOK EGY FŐRE JUTÓ ÉVES HAL/TENGER 
GYÜMÖLCSEI FOGYASZTÁSÁNAK ALAKULÁSA

http://www.eumofa.eu/eumofa-publications
EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products, 2017 - Annex 1

http://www.eumofa.eu/eumofa-publications




HALFOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON
- EU LAKOSSÁG FOGYASZTÁSI SZOKÁSAI A HALÁSZATI ÉS 

AKVAKULTÚRA TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN -

• A közép-európai, szárazfölddel körülvett országokban igen alacsony
a halászati és akvakultúra termékek fogyasztása, habár növekvő
tendenciát mutat.

• Magyarországon a legnagyobb a halat soha nem fogyasztók aránya,
és a legkisebb a halat rendszeresen fogyasztók száma.

• Különböző haltermékek vásárlásának az aránya is igen alacsony
Magyarországon.

• A ponty fontos faj, különösen Magyarországon és Csehországban, és
a fogyasztását a tradíció erősen befolyásolja.

http://www.eumofa.eu/eumofa-publications

http://www.eumofa.eu/eumofa-publications


HALFOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON

KSH – Statisztikai tükör
2017. június 27.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt011b.html

Élelmiszermérlegek, 2015



HAZAI HALFOGYASZTÁS GYAKORISÁGA
OTÁP 2009 és 2014

3 napos táplálkozási naplók alapján
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HAZAI HALFOGYASZTÁS gramm / hét
OTÁP 2009 és 2014

3 napos táplálkozási naplók alapján
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Óvodai Táplálkozás-egészségügyi Felmérés  
OTEF2013

HAL
- kiváló fehérje és omega-3 zsírsav forrás

- ajánlások: legalább hetente 1-2x!

A vizsgált óvodák alig több mint felében 
biztosítanak 10 nap alatt legalább 1x halat!



A HALHÚS TÁPLÁLKOZÁSI JELENTŐSÉGE



HALAK HELYE A TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁSOKBAN

hetente minimum 1-2x javasolt 
fogyasztani



http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/


37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról

1. sz. melléklet - nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő

2. sz. melléklet – élelmiszerek gyakorisága 10 élelmezési napra/fő



Halászati Operatív Program 
célja a halfogyasztás növelése, 
elsődlegesen a hazai halakra fókuszál

Szakértők
élelmiszerbiztonsági szakember, dietetikus, séf

www.kapjra.hu

cikkek, videók, receptek, halbolt és étterem kereső

http://www.kapjra.hu/


HALAK JELLEMZŐ TÁPANYAGAI

 teljesértékű fehérjeforrás, kedvező aminosav összetétel
 kötőszövet tartalma kisebb, mint a melegvérű állatoké 

→ érlelésre gyakorlatilag nincs szükség fogyasztás előtt
 a víztartalma jellemzően magas /romlékonyság!/

 zsíros és sovány halak, telítetlen zsírsavak jelenléte ↑
 A-, D-, K-, B1-, B2-vitaminokat, niacint tartalmaz, 

tokoferol-tartalma csekély
 ásványi anyagok közül Ca, Mg, P, Fe és Cu, a tengeri halak 

húsában jód is található 



Halak tápanyagtartalma, g/100 g
Halfaj Víz Fehérje Zsír Ehető rész (%)

ponty 72 19 7 55
sügér 80 18 0,8 38
fogas 78 19 0,7 50
compó 77 18 0,8 40
csuka 80 18 0,9 55
lazac 66 20 14 64
busa 78 18 1,9 -
folyami pisztráng 78 19 2 50
harcsa 80 17 0,8 52
tőkehal 82 17 0,3 56
tonhal 62 22 16 61
heck 78 20 0,9 -
szardínia 74 19 5 59
makréla 68 19 12 62
hering (balti) 71 18 9 65



FEHÉRJEBEVITELI ARÁNYOK (%) A FŐBB 
ÉLELMISZERCSOPORTOKBÓL

EFSA Journal 2012;10(2):2557



Többszörösen telítetlen, omega-3 zsírsavak
/EPA, DHA, alfa-linolénsav/

• szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, 
dietoterápiájában jelentős

• hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához, 
a szív megfelelő működéséhez

• sejtek hártyáinak, enzimeinek felépítésében, működésében, 
valamint a látásban, szaporodásban, az emberi agy fejlődésében, 
működésében van szerepe

• édesvízi halak alapvetően kis mennyiségben tartalmazzák, 
de a takarmány összetételének függvényében ezt meg lehet 
változtatni

• forrásai: HALAK, olajos magvak, diófélék, lenmagolaj, olívabogyó



Zsírsavak Angolna Busa Fogas Harcsa Hering Keszeg Ponty Pisztráng Szardínia Tonhal

Olajsav, C18:1 33,8 24 17,2 30,7 10,6 20,9 34,3 21,6 15,5 20,8

Linolsav, C18:2 6 3 3 14,6 0,9 1,8 9,6 12,2 2,4 2,1

Eikozánsav, 
C20:0

8,6 - 1,7 0,2 14,3 2,3 2,4 4,1 1,4 3,7

Linolénsav, 
C18:3

3,2 7 2,4 2,1 0,4 2,1 3,4 ny. 1,2 2,1

Sztearidonsav, 
C18:4

- 1 - 0,2 7 - - 1,8 1,3 1,8

Arachidonsav, 
C20:4

0,6 5 3 1,4 0,2 - 4,4 1,4 0,2 2,2

Eikozapenta-
énsav, C20:5 n-3 1,3 7 3 1,8 12,5 10,5 5,1 6,8 16,1 8,4

Erukasav, C22:1 1,2 1 2 - 22,2 2,5 1,8 0,5 2,7 2

Dokozapenta-
énsav, C22:5 n-3

1,8 0,5 1,6 1,4 0,7 1,4 1,6 2,9 1,2 1,4

Dokozahexa-
énsav, C22:6 n-3 2,8 3,5 10,8 4,8 4,1 19,9 1,9 19,8 22,6 17,9

Halak zsírsavösszetétele (g/100 g zsír)

OÉTI mérési eredményekAjánlás: EPA + DHA = 250 mg



A hazai lakosság n-3 zsírsav-bevitele 
és az n-6/n-3 zsírsavak aránya, OTÁP 2009

n-3 zsírsavak ≈ 0,4 E% n-6/n-3 ≈ 26-28:1

Ajánlás: 4-5:1Ajánlás: 1-2 E%
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n-3 zsírsavprofil, OTÁP2009
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A betegségben töltött életévekért felelős 
20 legfőbb kockázati tényező (Kelet-Európa, 2010)

Lim S et al.: A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk 
factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2012. 380: 2224–60





SHARE OF THE POPULATION AGED 15 AND OVER REPORTING THAT THEY HAD 
HIGH BLOOD PRESSURE, BY SEX, 2014









https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm





D-vitamin
• hormonszerű előanyag, amely 

hozzájárul az aktív D-hormon 
termelődéséhez a szervezetben 

• fő forrása a bőrt érő napsugárzás
(késő ősztől tavaszig ez nem elég!)

• étrendi forrásai: tengeri halak, 
halmáj, halmájolajok, tojás, tejtermék

D-vitamin hiány következményei
• csontveszteség, csontritkulás, reumás ízületi gyulladás, SM
• inzulinfüggő cukorbetegség
• hozzájárul a szívelégtelenség kialakulásához, súlyosbodásához
• növeli a magas vérnyomás és érelmeszesedés kockázatát
• asthma, allergia ↑



A hazai lakosság D-vitamin bevitele, 
(OTÁP2014)

1 µg = 40 NE
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Ajánlások: 5-15 µg



Zsiradékok
0.77 µg

39%

Tojás
0.31 µg

16%

Tej, tejtermékek
0.25 µg

13%

Húsok, 
húskészítménye

k
0.21 µg

10%

Halak, édesvizi-
és tengeri 

állatok
0.13 µg

7%

Cereáliák
0.13 µg

7%

Egyéb
0.17 µg

8%

Zsiradékok
0.86 µg

34%

Tojás
0.51 µg

20%

Húsok, 
húskészítmények

0.33 µg
13%

Tej, tejtermékek
0.28 µg

11%

Halak, édesvizi-
és tengeri állatok

0.21 µg
8%

Cereáliák
0.19 µg

8%

Egyéb
0.15 µg

6%



Halfaj IU/100 g µg/100 g
Atlanti hering 100 2,5
Lazac 760 19
Grönlandi óriás laposhal 600 15
Alaszkai pisztráng 760 19
Tengeri harcsa 500 12,5
Szardínia 480 12
Makréla 360 9
Tengeri rák (shrimp) 280 7
Tőkehal 52 1,3
Angolna 800 20
Füstölt angolna 3600 90
Kaviár 236 5,9
Sprotni 1280 32

Halak, halkészítmények D-vitamin tartalma



HALHÚS JELLEMZŐI,
KONYHATECHNOLÓGIA



FRISS HAL BOMLÁSNAK INDULT 
HAL

vízbe helyezve lesüllyed fent marad

kopoltyúk felül pirosak, zártak nyitott, belül barnás-zöldes

szemek tiszták, kiállók zavarosak, besüllyedtek

hús állománya rugalmas ujjlenyomatot megtartja

pikkely erősen áll a bőrben laza, könnyen 
lemorzsolható

bőr fényes, enyhén nyálkás fénytelen, erősen nyálkás

HAL FRISSESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA



A HALHÚS ROMLÁSA

• halhús glikogén tartalma ↓ → halál utáni ph csökkenés ↓
felülete kevésbé lesz ellenálló a mikroorganizmusokkal
szemben → gyors mikrobiális romlás

• romlás leggyakrabban a zsigerelés során következik be
• halhús baktériumfertőzése: gyomor-, fejfájás, hasmenés
• a többi élelmiszerhez hasonlóan, a halak és egyéb vízi

élőlények élelmiszerbiztonsági követelményeit hazai és
közösségi előírások, jogszabályok határozzák meg

Hisztamintartalom: fejfájás, kipirulás, verejtékezés, hányinger,
gyomor- és bélpanaszok, orrdugulás, bőrkiütés, viszketés stb.



HALHÚS JELLEMZŐI
faj, kor, életkörülmény

 a melegvérű állatok rostosabb, inasabb és zsírosabb húsával szemben 
a hal könnyen emészthető, laktató és telítő értéke kisebb

 elkészítési ideje sokkal rövidebb, mint az emlősállatok húsának 
 a ragadozó halak húsa ízletesebb, mint a plankton- és növényevőké
 a fiatal és öreg egyedek rostjai erősebbek, ezáltal szívósabbak, 

szárazabbak, kevesebb zamatanyagot tartalmaznak
 a folyami hal finomabb a tavinál, bár a folyók esetleges 

szennyezettsége miatt kifogásolható mellékízek jelentkezhetnek
 szálkás húsú halak: ponty, keszeg, kárász, busa, balin, amur, csuka
 szálkamentes húsú halak: harcsa, kecsege, viza, lazac, makréla, tonhal, 

pisztráng, menyhal, angolna, süllő



HALHÚS JELLEMZŐI II.
A haltermék jelenleg az egyik legnagyobb potenciával 

rendelkező húsféleség: 
könnyen beilleszthető az egészséges táplálkozásba, laza 

szerkezetű, könnyen emészthető, magas fehérje- és telítetlen 
zsírsavtartalmú húsféle

 a különféle mirelitek, konzervek, füstölt és marinált készítmények, 
krémek, virslik, párizsik, sonka jellegű készítmények lehetővé 
teszik, hogy szélesebb körben beilleszthető legyen a táplálkozásba

 halcsontokat tartalmazó termékek kalciumban gazdagok

 DE! a sózott, füstölt termékek sok nátriumot tartalmaznak → 
magas vérnyomás, szív-érrendszeri betegségek kialakulása ↑







SZABÁLYOZÁSOK

• Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1
A halászati- és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi 
megnevezéséről.

• Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Hal és Haltermékek 
Szakbizottság
kidolgozás alatt van!

• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke a halak és halászati termékekre

http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke
81. kiadás, 2018. 01. 20.

http://www.omgk.hu/Mekv/1/1-3_14-1_2015.05.28.pdf
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke


Fogyasszuk minél változatosabb formában!
 párolva, főzve, sütve, grillezve, tűzdelve

/főzéskor 20-25%-ot, sütéskor 30%-ot veszít tömegéből/
 készíthetünk belőle:

- krémeket - egyben sültet
- leveseket - pörköltet
- gazdag salátákat - paprikást
- pudingot, felfújtat - rakott ételt

 köretei: burgonya, rizs, bulgur, kuszkusz, hajdina, köles, tészta, 
zöldségek stb.

 fűszerei: bors, citrom, citrombors, pirospaprika, fokhagyma, 
kakukkfű, petrezselyem stb.







KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


