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Egy kis történelem
A magyar halászat kultúráját kutató

Herman Ottó arról számolt be, hogy a
halászat a magyar nemzet ôsfoglalko-
zása volt, folyóink, tavaink halakban
gazdagok voltak, halászatunk fejlett volt.
A honfoglalás idején „a halászat szabad
ipar volt”, akinek halászszerszáma volt,
egy csekély halmennyiség ellenében
bárhol és bármikor halászhatott. A 16—
17. században annak ellenére, hogy a
halászat már nemesi elôjognak számí-
tott, a jobbágyok is szabadon halász-
hattak, sôt birtokosaik kötelezték ôket a
vizek kamatoztatására.  

Eleink változatos módon tudták elké-
szíteni a halakat. Az 1600-as évek vé-
gén M. Tótfalusi K. Miklós adta ki a Sza-

Hazánkban valamikor nagy hagyománya és kultúrája volt a halfogyasztásnak, napjainkban azonban ez sajnos már nem
mondható el. Az európai átlagtól messzemenôen elmaradó halmennyiség az egészségi állapotunkat is befolyásolja, és
hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedéséhez.

Hal, a vizek ajándéka
kácsmesterségnek könyvecskéje címû
mûvét, melyben már 80 halrecept talál-
ható. Radvánszky Béla 1893-ben ki -
adott könyvében 25-féle halból, fajon-
ként körülbelül 10-10 recept elkészítését
olvashatjuk. Ma pedig sokan legfeljebb
karácsonykor vagy nyaralás alkalmával
esznek halat, és legtöbbször halászlét,
sült és a rántott halat, esetleg paprikást
készítenek belôle.

A halak csoportosítása
Húsuk színe alapján megkülönböz-

tetünk fehér húsú (pl. tonhal) és sötét
húsú halakat (pl. a makréla). Táplálko-
zási módjuk szerint növényevô, plank-
tonokkal táplálkozó és ragadozó ha-
lakról beszélhetünk. Származásuk sze-
rint édesvízi, tengeri és vándorhalakat
ismerünk. Napjainkban — a természe-
tes vizekben élô halak mellett — jelen-
tôs mennyiséget mesterséges módon,
tenyésztéssel nevelnek.

Választékuk
Magyarországon leggyakrabban

friss, hûtött és a fagyasztott halszelet,
törzs és filé formájában találkozhatunk
hallal. Kedveltek még a konyhakész,
elôkészített (pl. szálkamentes), vagy
azonnal fogyasztható termékek, pl. a
halkonzervek, a pácolt halak, a halász-
lék, a halsaláta, a halpástétom, a hal-
pép és a füstölt, szárított, sózott és pá-
colt készítmények. Mivel a halhús ma-
gas víztartalma miatt gyorsan romlás-

nak indul, ha élô vagy jegelt halat vá-
sárolunk, tárolására, feldolgozására
nagy gondot kell fordítanunk.

Miért értékes a hal?
Víztartalma jelentôs (akár a 80%-ot

is elérheti), izomrostjai között pedig la-
za kötôszövet található, melyek miatt
könnyen emészthetô élelmiszer. Ener-
giatartalma szorosan összefügg a zsír-
tartalmával. Az olajos húsú halak (pl.
lazac, hering) több, a fehér húsúak (pl.
tôkehal, lepényhal) kevesebb energiát
adnak. Ezenkívül a hal — többek között
— az izomépítéshez és az immunrend-
szer zavartalan mûködéséhez is szük-
séges jó minôségû fehérjét tartalmaz. 

A halak értékes zsírtartalma hasz-
nos élettani hatással bír. Különösen az
olajos húsú mélytengeri halak (pl. la-
zac, hering, makréla, szardínia, ton-
hal), továbbá a pisztráng és a busa
gazdagok ómega-3 zsírsavakban.
Ezek közül az eikozapentaénsav
(EPA), valamint a dokozahexaénsav
(DHA) csak a halolajban található. Eze-
ket az emberi szervezet csak korláto-
zott mértékben tudja elôállítani, fôként
a táplálékkal juthatunk hozzájuk. Az
ómega-3-zsírsavak nélkülözhetetlenek
a sejthártya felépítéséhez, a szem és
az agy egészséges fejlôdéséhez.
Ezenkívül hozzájárulhatnak a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatának
csökkentéséhez, és a szervezet gyulla-
dásos folyamatainak mérsékléséhez.

TUDTA-E?

• A friss és feldolgozott halak
egyaránt tartalmazzák
az értékes telítetlen zsírsavakat.

• A gyorsfagyasztott halat
felolvadás után vissza-
fagyasztani nem szabad. 

• Terhes és szoptató anyáknak
kerülni kell a marlin, a kardhal
és a cápa fogyasztását.
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Az ásványi anyagok közül különö-
sen a csontok és fogak felépítésében
szerepet játszó foszfor, és a szálkástól
elfogyasztott hal (pl. olajos halkonzerv,
sült hal) kalciumtartalma érdemel emlí-
tést. A halfilék és a halkonzervek egy -
aránt nagy mennyiségben tartalmaz-
nak fluoridot is, mely szintén hozzájárul
a fogszuvasodás és csontritkulás meg-
elôzéséhez. A tengeri halak jelentôs
jódtartalma elôsegíti a pajzsmirigy mû -
ködését. Szeléntartalma részt vesz a
túlzott mértékben képzôdô szabad gyö-
kök elleni védelemben, ezzel segíti a
szív- és érrendszer, valamint a sejt-
membrán egészségének megtartását. 

A hal jó forrása a bôr- és nyálkahár-
tyavédô A-, valamint a csontépítéshez
és az immunrendszer mûködéséhez
szükséges D-vitaminnak, de gazdag a
különbözô anyagcsere-folyamatokban
szerepet játszó B1-, B2-, és a vérkép-
zéshez fontos B12-vitaminokban is. 

A halak vitamin- és ásványianyag-
tartalma a halfajtól, illetve a hal élôhe-
lyétôl függôen jelentôsen változhat.

Kinek ajánljuk, és kinek nem?
A hal a kiegyensúlyozott, változatos

táplálkozás része, mely minden kor-
csoport számára ajánlott. Értékes táp-
anyagai és könnyû emészthetôsége
miatt idôs embereknek, terhes és
szoptató anyáknak, valamint csecse-
môk és kisgyermekek étrendjében is
adható (ez utóbbiaknak természete-
sen filézve, szálka nélkül). Kihagyni
csak táplálékallergia esetén szüksé-
ges az étrendbôl. Kevés zsiradékkal el-
készítve beilleszthetô a szív- és kerin-
gési betegséggel küzdôk, fogyókúrá-
zók, a cukorbetegek táplálkozásába is. 

A sózott, füstölt, szárított halak, a
ringli és a szardellapaszta magas só-
tartalma miatt azonban nem javasolha-
tó magas vérnyomásban szenvedô
betegek részére. A pácolt hering hisz-
tamin- és tiramintartalma az arra hajla-
mosaknál fejfájást válthat ki.

Mennyit kellene enni?
A táplálkozási szakemberek szerint

hetente legalább egy alkalommal egy
teljes adag halat (10-15 dkg) kellene
elfogyasztanunk ahhoz, hogy egész-
ségünk megôrzéséhez pozitívan hoz-
zájáruljunk. 

Sokan félnek azonban a halak fo-
gyasztásától arra hivatkozva, hogy
azok el tudják raktározni a szervezetük-
be a környezetük esetleges szennyezô
anyagait, pl. a higanyt és egyéb szer-
maradványokat (pl. növényvédô sze-
rek). Az élelmiszer-biztonsági szabá-
lyok betartatása és ellenôrzése mellett
az újabb ajánlások meghatározzák a
különbözô csoportoknak a fogyasztás
gyakoriságát. Ezzel segítik a biztonsá-
gos fogyasztás feltételeit.

Mennyit eszünk?
A halhús közismert egészségmeg -

ôrzô hatásáról, Magyarországon en-
nek ellenére a halfogyasztás nagyon
alacsony. A FAO adatai azt mutatják,
hogy világviszonylatban és európai
szinten is az utolsó helyek egyikét
foglaljuk el. Míg az EU fogyasztási át-
laga 24,9 kg, addig pl. a portugálok
56,8 kg-ot, mi, magyarok csupán 5,3
kg-ot fogyasztunk egy fôre lebontva
egy év alatt.

Mi az oka?
A Magyar Haltermelôk és Halászati

Vízterület-hasznosítók Szövetségének
2014-ben írt beszámolójában azt ol-
vashatjuk, hogy az alacsony fogyasz-
tás okai a magas ár, a termék nehéz el-
érhetôsége, az ízlés, az otthoni nehéz-
kes feldolgozás. A fogyasztás ala-
csony mennyiségével még a hal sza-
ga, a szálkától való félelem, a hal nyál-
kás külleme, a vízszennyezettség miat-
ti aggály, valamint a rossz szállítási kö-
rülmények hozhatók kapcsolatba.

Az Európai Bizottság 2016-os ku-
tatásában a halvásárlás legfonto-
sabb szempontjainál az Európai Unió

megkérdezettjei a termék kinézetét
(friss, csomagolás, stb.) veszik figye-
lembe leginkább (58%), míg hazánk
válaszadói a termék árát említették
legtöbben (70%).

A kismértékû fogyasztás nem hoz-
ható összefüggésbe azzal, hogy ke-
vés lenne Magyarország haltermelése.
Európában az édesvízben termelt ha-
lak 16%-a hazánkból származik. Afri-
kai harcsa termelésében pl. az európai
unió tagországai közül az elsô helyet
foglaljuk el. 

A halfogyasztás növelése 
A halfogyasztás növelése érdeké-

ben évente több — hazai és uniós költ-
ségvetésbôl támogatott — marketing-
kommunikációs kampányt szervez a
kormány. Ez nemcsak a halászati ága-
zat, de a lakosság érdeke is, hiszen ki-
emelten fontos, hogy a halfogyasztás
egészségre gyakorolt jótékony hatása
beépüljön a köztudatba. A tájékoztatá-
si kampányok által a lakosság számá-
ra elérhetôbbé válhatnak a haltermé-
kekbôl készíthetô ételek, változatosab-
bá téve így a magyar konyhát. A feldol-
gozott, nagy hozzáadott értékû és fo-
gyasztóbarát haltermékek (szálkamen-
tes, félkész és késztermékek) elôállítá-
sával akár 10 kg/fô/év mennyiségûre
növelhetnék a hazai fogyasztást. 

Hazai kampányok 
A Magyar Halgazdálkodási Opera-

tív Program (MAHOP) keretében 2014-
ben valósult meg a „Kapj rá!” halfo-
gyasztást népszerûsítô kampány,
melynek célja a halkészítési technikák
megismertetése és megszerettetése a
hazai fogyasztókkal, valamint az ottho-
ni, minél változatosabb halételek készí-
tésének ösztönzése. A kampány egy
weboldalt hozott létre, ahol re cept gyûj -
teményeket, konyhatechnológiai leírá-
sokat, sôt videókat is találnak az olva-
sók. Ezenkívül halboltok és halételeket
készítô éttermek keresésében is segít-
séget kapnak. A kampány folytatása-
ként a kormány egy hétéves projektet
dolgozott ki, melynek célja az édesvízi
hal és a halgazdálkodási termékek
népszerûsítése. 2016 tavaszán a kör-
nyezettudatos étkezést és a magyar
halakat népszerûsítô, 42 napig tartó
Halathon — a magyar hal maraton kam-
pányt a Felelôs Gasztrohôs Alapítvány
egy budapesti étteremmel karöltve hív-
ta életre. Kihasználva az internet vilá-
gát, az embereket arra ösztönözték,
hogy fogyasszanak minél több halat,
fotózzák le elkészült ételeiket, majd
töltsék fel ezt közösségi oldalukra. Az
aktív halfogyasztók halkészítô fôzôkur-
zuson vehettek részt.  

>>>Forrás: Manual of Dietetic Practice (Ed: Briony Thomas), UK, Blackwell Science, 2014

Populációs csoport Javasolt legalacsonyabb
gyakoriság

Javasolt legmagasabb
gyakoriság

Reproduktív korú nôknek  egy adag olajos húsú
hal/hét

két adag olajos húsú
hal/hét

Terhes és szoptató
anyáknak

egy adag olajos húsú
hal/hét (de kerülni kell
a marlin, kardhal
és cápa fogyasztását)

két adag olajos húsú
hal/hét (de kerülni kell
a marlin, kardhal
és cápa fogyasztását)

Nôknek a reproduktív kor
után és férfiaknak

egy adag olajos húsú
hal/hét

négy adag olajos húsú
hal/hét

Olajos húsú halak javasolt mennyisége és gyakorisága
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A hallal való megismerkedés, meg-
szerettetés a családnak és a közétkeze-
tésnek egyaránt feladata. Mivel a közét-
keztetés állami felügyelet alatt áll, a hal
étlapra való felkerüléséért kampányolni
kell. Egy ilyen kampány keretében kap-
csolódott be 2014-ben az élelmiszer-
ipar a több éve tartó Mintamenza Prog-
ramba. Közös fejlesztésük sikere, hogy
megkezdték a tenyésztett magyar hal
bevonását a közétkeztetésbe. 

A „Minôségi magyar hal” tanúsító
védjegy bevezetését szorgalmazta a
kormány 2017-ben, mely garanciát
nyújt a vásárlóknak ahhoz, hogy jó
minôségû, a feldolgozást és forgalma-
zást jól nyomon követhetô halat vihes-
senek haza a boltokból, piacokról, ez-
zel is növelve a hal fogyasztását Ma-
gyarországon.  

A Magyar Haltani Társaság minden
évben közönségszavazást indít hon-
lapján, melynek tétje az „Év hala” cím
elnyerése, három ôshonos faj közül. A
2018-as évben a balin nyerte el ezt a
címet. A nyertes halat igyekeznek is-
mertté és népszerûvé tenni, valamint
nagyobb figyelmet fordítani rá tudomá-
nyos kutatásokban is.  A Magyar Halta-
ni Társaság további kezdeményezése,
hogy március 20-át nyilvánítsák hivata-
losan is a halak napjává Magyarorszá-
gon. A szakmai szervezetek célja,
hogy ezzel a központi rendezvénnyel
is népszerûsíthessék a halakat, fo-
gyasztásuk jótékony hatásait. 

Praktikus tanácsok 
• A friss hal kopoltyúja zárt, felül

piros, szeme kiálló, tiszta, húsa
rugalmas, bôre fényes, kissé
nyálkás.

• Fontos, hogy tiszta vízbôl szár-
mazó, ellenôrzött minôségû ha-
lat válasszunk. 

• A friss és feldolgozott halak
egyaránt tartalmazzák az érté-
kes telítetlen zsírsavakat.

• A gyorsfagyasztott halat felolva-
dás után visszafagyasztani nem
szabad. 

• Fogyasszon sokféle halat, válto-
zatosan elkészítve. A hagyomá-
nyos halételeken kívül próbáljon
ki más recepteket is (pl. rác-
ponty, citromos fôtt hal, grillezett
hal tormamártással, stb.)

Ötletadó receptek

Halkrém (4 személyre)
Hozzávalók: 1 doboz olajoshal-kon-

zerv, 4 dkg margarin (light), 5 dkg (1
közepes db) vöröshagyma, ½ db cit-
rom, 1 teáskanál. mustár, só, ôrölt fe-
hér bors

Készítési mód: az olajos halat levé-
vel együtt villával összetörjük, hozzá-
adjuk a margarint, a reszelt vörös-
hagymát és habosra keverjük. Ízesít-
jük a citromlével, mustárral, ôrölt fe-
hér borssal és szükség szerint sóval.

Pirítósra kenjük és idényzöldséggel
tálaljuk.

Tonhal aszalt szilvával (4 személyre)
Hozzávalók: 60 dkg tonhal, 20 ml (2

evôkanál) olívaolaj, 10-12 dkg aszalt
szilva, 1 dl tejföl (12%-os), 1 db citrom,
bazsalikom, kakukkfû, fehér bors, só

Készítési mód: a megmosott aszalt
szilvát langyos vízbe beáztatjuk. A felen-
gedett, szeletekre vágott halat megsóz-
zuk, és citromlével meglocsolva egy
órán át pihentetjük. Ezután minden sze-
letbe belegöngyölünk 1-2 szem kimago-
zott szilvát, s a szeleteket hústûvel
összetûzve olajjal kikent tepsibe egy-
más mellé rakjuk. Megszórjuk bazsali-
kommal, kakukkfûvel, frissen ôrölt fehér
borssal, és a megmaradt szilvát is rárak-
juk. Az enyhén sózott, reszelt citromhéj-
jal ízesített tejfölt a halszeletekre öntjük,
és alufóliával lefedve, elômelegített sütô-
ben kb. 30 percig sütjük. Petrezselymes
burgonyával vagy rizzsel tálaljuk.
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