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Halfeldolgozás 

Bevezetés

�� NemzetkNemzetköözi helyzetzi helyzet

�� TTöörtrtééneti neti ááttekintttekintééss

�� Jelenlegi hazai helyzetJelenlegi hazai helyzet

�� 17 halfeldolgoz17 halfeldolgozóó (0,4(0,4--6 t/ m6 t/ műűszak)szak)

�� 4 4 áátcsomagoltcsomagolóó

�� KihasznKihasznááltsltsáág 30%g 30%
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A halfeldolgozás helyzete

�� A hazai feldolgozA hazai feldolgozóók legfontosabb piack legfontosabb piacáávváá
llééptek elptek előő a szupera szuper-- éés hipermarketek, amelyek s hipermarketek, amelyek 
úújszerjszerűű kihkihíívváásokat tsokat táámasztottak a masztottak a 
beszbeszáállllííttóókkal szemben.kkal szemben.

�� A kereskedelmi lA kereskedelmi láánc nc áátalakultalakuláása sa éés higis higiééniai niai 
okok miatt okok miatt ááltalltaláános tendencia, hogy az nos tendencia, hogy az ééllőőhal hal 
éértrtéékeskesííttéés folyamatosan css folyamatosan csöökken, viszont a kken, viszont a 
friss, tisztfriss, tisztíított, jegelt hal, fagyasztott hal tott, jegelt hal, fagyasztott hal éés a s a 
tovtováább feldolgozott fbb feldolgozott fééll--konyhakkonyhakéész sz éés s 
konyhakkonyhakéész termsz terméékek piaci rkek piaci réészesedszesedéése se 
folyamatosan nfolyamatosan nőő..

A halfeldolgozás helyzete
�� Az Az éévente feldolgozvente feldolgozáásra kersra kerüüllőő, kb. 3000 tonna , kb. 3000 tonna 

halmennyishalmennyiséégnek mintegy 65gnek mintegy 65--70 %70 %--a a éédesvdesvíízi zi 
hal, 30hal, 30--35 %35 %--a importba importbóól szl száármazik.rmazik.

�� MagyarorszMagyarorszáágon jelenleg 1gon jelenleg 177 halfeldolgozhalfeldolgozóó,,--
halphalpáácolcolóó--, halkonzerv gy, halkonzerv gyáártrtóó üüzem zem éés tovs továábbi bbi 
4 importhal4 importhal--áátcsomagoltcsomagolóó üüzem van.zem van.

�� A magyar piacon A magyar piacon éévente mintegy 17.000vente mintegy 17.000--19.00019.000
tonna tonna éétkeztkezéési hal kersi hal kerüül forgalomba, amelynek l forgalomba, amelynek 
mindmindöössze 17%ssze 17%--aa ((2.9002.900--3.000 t/3.000 t/éévv))
feldolgozott termfeldolgozott terméék az eurk az euróópai 35%pai 35%--kal kal 
szembenszemben. . 

�� A magyar halfeldolgozA magyar halfeldolgozóók 50 fk 50 főő alatti lalatti léétsztszáámmúú
kiskisüüzemek.zemek.
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Halfeldolgozók Magyarországon

Édesvízi halak forgalmazási 
formái

Áru jellege Részesedés a piacon

•Élőhal                                   55 %

•Friss(jegelt) fagyasztott        25 %

•Konzerv félkonzerv              15 %

•Egyéb                                      5 % 
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Halárbevétel alakulása 
HHG Rt. 
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A hal mint nyersanyag

�� TestfelTestfelééppííttééss

�� TTááplpláálkozlkozááss

�� KorosztKorosztáályoklyok

�� Halfajok felosztHalfajok felosztáásasa

�� bbéékkéés halaks halak

�� ragadozragadozóókk
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A halhús általános jellemzői

�� ÉÉrzrzéékszervi tulajdonskszervi tulajdonsáágokgok

�� A halhA halhúús s öösszetsszetéételetele

�� TTááplpláálkozlkozáás s éélettani lettani éértrtéékeke

�� A halhA halhúús romls romláásasa

�� A hal fogyasztA hal fogyasztáássáábbóól eredl eredőő emberi emberi 
betegsbetegséégekgek

A halak és halkészítmények 
tartósítása

�� MikrobiolMikrobiolóógiai eredetgiai eredetűű kkáárosodrosodáás s 
megakadmegakadáályozlyozáásasa

�� MikrMikróóbbáákk szaporodszaporodáássáának gnak gáátltláása: sa: 
hhűűttéés,fagyaszts,fagyasztáás,szs,száárrííttáás, ss, sóózzáás, fs, füüststöölléés, s, 
egyegyééb anyagok alkalmazb anyagok alkalmazáásasa

�� MikrMikróóbbáákk elpusztelpusztííttáása: hsa: hőőkezelkezelééss
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A halak és halkészítmények 
tartósítása
�� KKéémiai eredetmiai eredetűű romlromláás megakads megakadáályozlyozáásasa

�� oxidoxidáácicióó ggáátltláása, sa, antioxidantioxidáánsoklnsokl

�� szszööveti enzimek mveti enzimek műűkkööddéésséének gnek gáátltláásasa

A halak és halkészítmények 
tartósítása

�� Fizikai eredetFizikai eredetűű romlromláás megakads megakadáályozlyozáása:sa:

�� nedvessnedvesséégtartalom vgtartalom vááltozltozáássáának nak 
megakadmegakadáályozlyozáása csomagolsa csomagoláássalssal

�� szszáállllííttáási ksi káárosodrosodáás megakads megakadáályozlyozáása sa 
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Tartósítási eljárások

�� HHőőkezelkezelééss

�� SSóózzááss

�� SavanySavanyííttáás s marinmarináállááss

�� FFüüststööllééss

�� GyorsfagyasztGyorsfagyasztááss

Hőkezelés

�� HHőőkezelkezeléés szs szüüksksééglet meghatglet meghatáározrozáásasa

�� HHőőkezelkezeléési egyensi egyenéértrtéékk

�� HHőővezetvezetééssel kombinssel kombináált lt konvekcikonvekcióó



8

Sózás
�� A sA sóózzáás ms móódszereidszerei
�� A halsA halsóózzáás berendezs berendezééseisei

�� szszáárazraz
�� nedvesnedves
�� kombinkombinááltlt
�� hhűűttöött melegtt meleg

�� A sA sóó diffdiffúúzizióójaja
�� SSóózott halak tzott halak táárolroláásasa
�� SSóós hal s hal éérlelrleléésese
�� FFűűszerezett sszerezett sóózott halzott hal

Marinálás
�� PPáácolcoláási eljsi eljáárráásoksok

�� ecetes  (ecetes  (BismarkBismark hering)hering)
�� olajos  (kalolajos  (kalóóz mz móódra kdra kéészszüült hering)lt hering)

�� PPáácolcoláás technols technolóógiai szakaszaigiai szakaszai
�� elelőőkkéészszííttééss
�� halphalpáácolcolááss
�� hagymaphagymapáácolcolááss
�� kiszerelkiszereléés, fels, felööntntőő levezlevezééss
�� csomagolcsomagolááss
�� ttáárolrolááss
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Füstölés

�� FFüüststöölléési msi móódszerekdszerek

�� ffüüststöös                         hidegs                         hideg

�� nedves                        melegnedves                        meleg

�� kombinkombináált                  forrlt                  forróó

�� FFüüststööllőő berendezberendezéésben lejsben lejáátsztszóóddóó folyamatokfolyamatok

�� HalfHalfüüststööllőő berendezberendezééseksek

�� hháázizi

�� ipariipari

Hűtés

�� LehLehűűttöött levegtt levegőő
�� SzSzáárazjrazjéégg
�� GGéél l áállapotllapotúú jjéégg
�� VVíízbzbőől kl kéészszüült jlt jéégg

�� CsCsőő alakalakúú
�� BlokkBlokk
�� TTöörröötttt
�� pehelypehely
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Jegelt hal tárolása

�� ÖÖmlesztett jmlesztett jéégengen
�� FiFióókszerkszerűűen elhelyezveen elhelyezve
�� DobozolvaDobozolva

�� fafa
�� mműűanyaganyag

�� polietilpolietiléénn
�� polipropilpolipropiléénn
�� polisztirpolisztiréénn

Haltartósítás jégpehelyben O0C

�� PontyPonty 18 nap18 nap

�� HarcsaHarcsa 16 nap16 nap

�� SSüüllllőő 12 nap12 nap

�� TilapiaTilapia 13 nap13 nap

�� GrouperGrouper 28 nap 28 nap 
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Gyorsfagyasztás

�� A hideg hatA hideg hatáása a halhsa a halhúúsrasra

�� A halhA halhúús hs hőőtermeltermeléésese

�� A jA jéégkristgkristáályok hatlyok hatáása a halhsa a halhúúsrasra

�� A megfagyA megfagyóó vvííz mennyisz mennyiséégege

�� A megfagyott vA megfagyott vííz z áátkristtkristáályosodlyosodáásasa

Gyorsfagyasztási módszerek

�� LassLassúú
�� GyorsGyors

�� lléégellengellenáállllááss
�� éérintkezrintkezééss
�� mermerííttééss

�� A fagyasztA fagyasztáás fokozatais fokozatai
�� elelőőhhűűttééss
�� jjéégkristgkristáályosodlyosodááss
�� tovtováábbhbbhűűttééss
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Mélyhűtött halak tárolási ideje

�� SovSováány hal egybenny hal egyben 55--7 h7 hóónapnap

�� ZsZsííros hal egybenros hal egyben 22--4 h4 hóónapnap

�� FilFiléézett daraboltzett darabolt 33--5 h5 hóónapnap

Minőségi problémák jelentkezése 
gyorsfagyasztáskor

�� FehFehéérje rje denaturdenaturáácicióó

�� ZsZsííroxidroxidáácicióó

�� FreezerFreezer ééggééss

�� KiszKiszááradradáás ss súúlyveszteslyveszteséégg

�� GyorsfagysztottGyorsfagysztott íízz--éés szags szag
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Felengedtetés

�� LevegLevegőőnn

�� VVíízbenzben

�� VVáákumoskumos felengedfelengedééss

�� Elektromos felengedElektromos felengedééss

Halak súlyának változása hideg 
és forró füstölés során
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Zsírtartalom alakulása

Zsírtartalom

%

ponty busa amur

Nyers

M.

J.

8,07

19,43

7,33

12,58

2,68

15,70

H.füst.

M.

J.

7,43

18,83

14,79

22,14

15,42

15.58

F. füst.

M.

J.

8,48

26,40

13,70

20,70

8,71

14,40

Pontyfélék pácolás előtt
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Füstölt Halszeletek

Házi füstölő
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Főző-füstölő szekrény
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Gyártási technológia

�� ÉÉdesvdesvíízi halak elzi halak előőkkéészszííttéése se 

�� HHőőkezelkezelééssel tartssel tartóóssíított termtott terméékek kek 
KrKréémszermszerűű halkhalkéészszíítmtméények nyek 

�� SavanySavanyíított ktott kéészszíítmtméények nyek 

�� FFüüststöölt halklt halkéészszíítmtméények (bnyek (béélbe tlbe tööltltöött tt 
cikkek)cikkek)

�� Gyorsfagyasztott halkGyorsfagyasztott halkéészszíítmtméények nyek 

Ponty elsődleges feldolgozása
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Gépek berendezések
�� HalkHalkáábbííttóó
�� HaltisztHaltisztííttáás eszks eszköözeizei
�� SzSzáállllííttóóberendezberendezééseksek
�� HipofHipofíízis fzis fúúrróó
�� SzeletelSzeletelőő, fil, filéézzőő ggéépekpek
�� JJééggyggyáártrtóó ggéépekpek
�� SokkolSokkolóók  (elektromos, gk  (elektromos, gááz)z)
�� MMéérrőő, csomagol, csomagolóó ggéépek (pek (vvééddőőggáázaszas))
�� TTáárolrolóó kamrkamráákk
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Továbbfeldolgozás gépei
�� FelengedFelengedőő kamrkamráákk
�� DarDaráállóó, v, váággóó, kever, keverőőggéépekpek
�� FFőőzzőő, s, süüttőő berendezberendezéések sek autolkautolkáávv, , 

ssüüttőőalagalagúút)t)
�� FFüüststööllőő, f, főőzzőőszekrszekréényeknyek
�� SzSzáálkaszeparlkaszeparáátortor
�� PasszPasszíírozrozóó, t, tööltltőő ggéépekpek
�� PanPaníírozrozóó ggéépekpek
�� CsomagolCsomagolóó ggéépek  (pek  (DynoDyno packpack))

Halfüstölő berendezés
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A halhús változása a technológiai 
folyamatok során

�� A hal mechanikai vA hal mechanikai vááltozltozáása fsa főőzzééskorskor

�� Az emAz eméészthetszthetőősséég vg vááltozltozáása hsa hőőkezelkezeléés alatts alatt

�� A fagyasztva tA fagyasztva táárolroláás sors soráán bekn beköövetkezvetkezőő
vvááltozltozáásoksok

Minőség ellenőrzés

�� ÉÉrzrzéékszervi vizsgkszervi vizsgáálati mlati móódszerekdszerek
�� MikrobiolMikrobiolóógiai vizsggiai vizsgáálatlat

�� gombgombáákk
�� baktbaktéériumokriumok
�� parazitparazitáákk

�� Fizikai vizsgFizikai vizsgáálati mlati móódszerekdszerek
�� KKéémiai vizsgmiai vizsgáálati mlati móódszerekdszerek

�� TMA,TAMTMA,TAMO,TVBO,TVB--NN
�� PeroxidszPeroxidszáámm

�� SzabvSzabváányszernyszerűű áárujelrujelöölléés ellens ellenőőrzrzéésese
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Fontosabb élelmiszerhigiéniai 
jogszabályok

�� 91/493 EU direkt91/493 EU direktííva (halszva (halszáállllííttáás)s)

�� 91/492 EU direkt91/492 EU direktííva (halfeldolgozva (halfeldolgozáás)s)

�� 79/112 EEC rendelet (csomagol79/112 EEC rendelet (csomagoláás, s, cimkcimkéézzééss))

�� 93/43 EU direkt93/43 EU direktííva (HACCP)va (HACCP)

�� ÉÉlelmiszertlelmiszertöörvrvéény  LXXXII. 2003/127ny  LXXXII. 2003/127

�� 40/2002 FVM rendelet A Hal40/2002 FVM rendelet A Haláászati termszati terméékek kek 
terrmelterrmeléésséérrőőll éés forgalmazs forgalmazáássáárróóll

�� Magyar Magyar éélelmiszerklelmiszerköönyvnyv

Halfeldolgozó kisüzem
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Feldolgozás előtt álló halak

Zsigerelő vonal
(szennyes övezet)
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Haltisztító asztal

Haltisztító asztal
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Szennyes és tiszta övezet határa

Hűtőkamra
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Hűtőkamra

Egész bontott hal
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Halfilé védőgázas csomagolásban

Haltermékek Hortobágytól


