
H A L A T  A  C S A L Á D N A K !  
 

a hazai halfogyasztási szokások nyomában
www.tonhalfutar.hu



tape edgeselég halat eszünk...?

Kik voltak a válaszadóink?

Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Nagy hazai halteszt 

során. Online kérdőívünket 3 hónap alatt 1324 fő töltötte ki. A válaszok 

elemzésében segítségünkre volt Nyikos Ráhel dietetikus szakértőnk is. 

Vajon tényleg kevés halat eszünk? Van-e különbség a fiatalabb és az 
idősebb korosztály halfogyasztási szokásai között? Gyakrabban fogyasz- 
tunk halat nyaralás során, mint otthon? Mi a magyarok kedvenc hala?  

Jellemzően azok voltak fogékonyak a kérdőív kitöltésére, akik eleve szeretik a 

halételeket (annak ellenére is, hogy esetleg ritkán fogyasztják őket). 

 

A statisztikai adatok alapján az átlagos magyar halfogyasztót úgy írhatjuk le, 
mint egy 36-45 év közötti, kisebb városban élő, családos nőt, aki havonta 1 
alkalommal fogyaszt halat.  
 

 



A halfogyasztás gyakorisága magyar családoknál

A magyar gasztronómiában nincs olyan hagyománya a halfogyasztásnak, mint például a 

mediterrán térségben, ahol a tengeri halból készült ételek minden nap megjelennek a 

tányéron. Halfogyasztásunk ugyan még mindig messze elmarad az európai átlagtól, bár az 

utóbbi időben (ha lassan is, de) évről évre növekszik. 

Mi a ritka fogyasztás oka? Az ár után a család szerepe volt a legmeghatározóbb: a halat ritkán 

fogyasztók 19,6%-a azért nem eszik gyakrabban halat, mert a családtagok nem szeretik. Bár a 
magas ár sokak számára (61,4%) visszatartó tényező, a válaszadók többsége jellemzően 
nem várja meg az akciós ajánlatokat. A ritkán fogyasztók 7-7%-a nem ismer jó recepteket, vagy 

nem bízik a halkészítmények minőségében, 5,4% pedig egyszerűen nem kedveli a hal ízét, de az 

is előfordul, hogy egyszerűen "megfeledkeznek" a halfogyasztásról.

A hazai táplálkozási irányelvek szerint heti 2 
alkalommal lenne ajánlott beépíteni a tengeri 
halakat az étrendünkbe.  

Nyikos Ráhel, dietetikus

Mi lenne az ideális?

Nehéz-e a gyerekekkel megszerettetni a halat?

Vajon könnyű belecsempészni a gyerkőcök étrendjébe a halat, vagy sem? A legtöbben 

semlegesen vélekedtek erről a kérdésről (5-ös skálán átlagosan 3,1-es értékelést adtak), egyedül 

a 26 éven aluli, és 65 éven felüli korosztály gondolta úgy, hogy a gyerekeket elég nehéz rávenni a 

halevésre. 

A család szerepe meghatározó: ha bevett szokás a halas ételek fogyasztása, akkor a 
kicsik is nyitottabbak rá.. Sokszor a hal látványa taszító lehet számukra, így eleinte érdemes 
halkrémekkel vagy panírozott változatokkal próbálkozni. Szigorúan szálkamentes, filézett 
halakat használjuk, esetleg olívaolajos tonhalkonzervet. A gyerekek számára is az omega 3 
zsírsavakban, D vitaminban és teljes értékű fehérjében gazdag, könnyen emészthető 
tengeri halak a legideálisabbak.

https://www.facebook.com/NyikosRahelDietetikus/?fref=ts


Adhatok-e a gyermekemnek halat?

Rengeteg szülő fejében fordulhat meg ez a kérdés, hiszen olyan nehéz 

nyomon követni, éppen mi minősül egészségesnek és mi nem… A válasz: 

igen, érdemes beépíteni a gyermekek étrendjébe a halat, de nem mindegy, 

hogy miből, mennyit és milyen gyakorisággal adunk nekik.  

 

A szardella  tartalmaz 

kalciumot, vasat, magnéziumot, 

káliumot, nátriumot és cinket is. 

Jó vitaminforrás is egyben, 

ugyanis megtalálható benne a 

C-vitamin, a B12-vitamin, a B6- 

vitamin, valamint az A-vitamin, 

E-vitamin és a K-vitamin is. 

A lazac Omega 3 zsírsavakban 

gazdag, mely véd a koszorúér- 

betegségek ellen, és csökkenti 

az érelmeszesedés kockázatát. 

Zsírtartalma magasabb, mint 

átlagosan a tengeri halaké, így a 

zsíroldékony D vitaminban igen 

gazdag.  

A szardínia Omega-3 zsírsav 

tartalma az egyik legmagasabb a 

világon – de emellett rengeteg 

más fontos ásványi anyagot és 

vitamint is tartalmaz. Ráadásul nem 

kell aggódnod a higanytartalom 

miatt sem, apró méretének hála 

ugyanis ez szinte minimális 

a 3 legjobb választás gyermekek számára:

Imádjuk a tonhalat - de azért óvatosan adjuk a gyerekeknek!

Bár a tonhalat lágy, finom íze miatt nagyon könnyű megszerettetni a gyerekekkel, 

nagyon körültekintően válasszuk ki a megfelelőt! Mivel a tonhal viszonylag hosszú 

élettartamú és nagy testű halfajta, ráadásul más, kisebb halakkal táplálkozik, ezért 

nagyobb valószínűséggel tartalmaz higanyt is a szervezete. Szerencsére a 

tonhalnak több fajtája is van – érdemes azokat választani, melyek rövidebb ideig 

élnek, és kisebb testűek. A legoptimálisabb választás a csíkoshasú (skipjack) tonhal: 

ilyen tonhalat találsz például a The Queen of The Coast tonhalsalátáiban. A 

sárgaúszójú tonhal is viszonylag alacsony higanytartalmú – a Maruzzella 

tonhalkonzervekhez például ezt a fajtát használják. Ezt is nyugodtan adhatjuk 

gyerekeknek, de ritkábban és kisebb adagokat, mint a csíkoshasú tonhalból! A 

kékúszójú és a fehér (albacore) tonhallal viszont vigyázzunk, ezt inkább ne adjuk a 

gyermekünknek. 



Frissen vegyük a halat és fagyasszuk le, vagy 
nincs gond a gyorsfagyasztott halfilékkel? 
Mire ügyeljünk vásárláskor?

A frissen vásárolt hal feldolgozása szakértelmet igényel, ez sokaknak problémát okoz. 

Ráadásul, ha mi fagyasztjuk otthon, legalább 4 órát vesz igénybe, mire a hal teljesen megfagy, 

ezalatt rengeteget veszít az ásványianyag- és vízoldékony vitamintartalmából. A gyorsfagyasztásos 

technológiánál egy órán belül -28 fokig fagyasztják a halat, így a nyersanyag jobban megtartja 

tápanyagtartalmát és eredeti állagát felengedés után is. Nyugodtan vásárolhatunk tehát 

gyorsfagyasztott terméket, de mindig megbízható forrásból szerezzük be. Ügyeljünk rá, hogy 

felengedés után már ne fagyasszuk vissza újra a halat, mert hamarabb romlásnak indul!

Mennyi halat adhatunk a gyerekeknek? 
Ha az adagok nagyságát nézzük, természetesen jóval kevesebb is elég, mint a felnőttek számára 

ajánlott napi bevitel. 2-3 éves kisgyermekeknek egyszerre maximum 30 g; 4-7 éves gyermekeknek 

egyszerre maximum 60 g; 8-10 éves gyermekeknek egyszerre maximum 90 g; 11 év fölöttiek számára 

pedig 120 g az ajánlott adag 

Sós? Olívaolajos? Ízesített?
Szoros versenyben, de végül az olívaolajos 

halkonzervek nyertek, második helyen a különleges 

ízesítésű készítmények végeztek (pl. paradicsomos, 

füstölt), míg a sós lében eltett konzerv már jóval 

kevésbé népszerű.   

Aki szeretne leadni pár kilót, annak mindenképpen a 
sós/saját lében eltett konzerv ajánlott. Az olívaolajban eltett 
változat már jóval gazdagabb kalóriákban, de mivel az 
olívaolaj egyszeresen telítetlen, omega 9 zsírsavakban 
gazdag, ezért ajánlott egészségtudatos életmódot folytatóknak, 
ha épp csak az egészséges testsúly megtartása a cél. A 
paradicsomos és füstölt készítmények változatossá teszik a 
halas fogásokat, ínyenceknek jó választás, de magasabb 
sótartalmukra ügyeljen, akinek vérnyomás-problémája van. A 
finomított napraforgóolaj élettani hatása nem a legpozitívabb, 
így az ebben eltett halakat ritkábban fogyasszuk. 

sós lében 
13%

olívaolajos 
41%

napraforgóolajos 
9%

különleges 
36%



Kell-e félnünk a 

higanytól?

0

200

400

600

800

ten
ge

ri h
ala

k

éd
es

víz
i h

ala
k

gy
ors

fag
ya

sz
tot

t

eg
yé

b m
ire

lit

ton
ha

lko
nz

erv

laz
ac

ko
nz

erv

sz
ard

íni
ak

on
ze

rv

sz
ard

ell
ak

on
ze

rv

mak
rél

ak
on

ze
rv

tők
eh

alk
on

ze
rv

füs
töl

t h
ala

k

ten
ge

r g
yü

mölc
se

an
go

lna
ko

nz
erv

Bár a megkérdezettek többsége nem aggódik a 

tengeri halkészítmények minősége miatt, egyre több 

helyen olvashatunk azok növekvő higanytartalmáról. 

Négy kockázati kategóriába sorolhatóak a tengeri 

halak: magas kockázatú hal például a kardhal, cápa, 

malin, királymakréla. Közepes kockázatú a laposhal, 

atlanti-óceáni tonhal, tengeri sügér. Nyugodtan fo- 

gyaszthatjuk a csendes-óceáni és alaszkai vadlaza- 

cot, a kagylókat, a garnélarákokat, az osztrigákat és a 

heringeket, a csendes óceáni tőkehalat és tonhalat és 

a szardellát. Mindig ellenőrizzük a csomagoláson a 

termék származási helyét! A hal mérete is 

meghatározó lehet: a kisebb halak (szardella, 

szardínia) higanytartalma alacsonyabb, 

mint például a tonhalé. 

Mi van a kosárban?

VANNAK-E ÉLETKOR 
SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK?

A magyar családok által leggyakrabban vásárolt halak/halkészítmények listáját a 
gyorsfagyasztott halak vezetik - a megkérdezettek 58,2%-a vásárolja ezeket 

rendszeresen. Második a tonhalkonzerv: a válaszadók 53,8%-ának a 

bevásárlókosarában kap helyet. Népszerűek a friss édesvízi halak is (52,3%). 

 

A halkonzervek között kiemelkedően népszerű még a szardínia (43,3%). A 

válaszadók 31,8%-a kedveli az egyéb mirelit termékeket, például a halrudacskát. A 

megkérdezettek 22%-a rendszeresen fogyaszt füstölt halakat, s csaknem minden 

ötödik válaszadó (19,3%) a makrélakonzerv mellett tette le a voksát. 

Az egyes korosztályokba tartozók 

vásárlási, halfogyasztási szokásai között 

jól látható különbségeket figyelhetünk 

meg. Míg a fiatalabbak a gyorsfagyasztott 

halakat részesítik előnyben, addig az 56 

éven felüliek inkább már friss halat 

vásárolnak. 

 

A halkonzervek között a 46 éven aluliaknál 

a tonhal vezet, a 46 éven felülieknél 
viszont már egyértelműen a szardínia a 
legnépszerűbb.  



. . .annak ellenére, hogy úgy gondolják, az igazán jó  
halételek elkészítése nem bonyolult. A megkérdezettek
csaknem 60%-a szívesen készít otthon halételeket, s

csaknem ugyanennyien rendszeresen böngésznek halas  
recepteket az interneten.

A MEGKÉRDEZETTEK 
TÖBBSÉGE NYARALÁS 
ALATT TÖBB HALAT 

FOGYASZT, MINT OTTHON

Reggel? Délben? Este?
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reggeli ebéd vacsora snack

A megkérdezettek túlnyomó többsége (70,46%-a) 

vacsorára fogyaszt halat, s nagyjából ugyanannyian eszik 

azt ebédre, mint reggelire.   

A halhús gyakorlatilag bármely étkezésre tökéletes választás 
lehet minden korosztálynak. Reggelire fogyaszthatunk egy 

finom halkrémet rozsos pirítóssal. Ebédre tálalhatunk grillezett 
halat, párolt vagy grillezett zöldségkörettel. Egészséges 

vacsora lehet egy tonhalsaláta olívabogyóval és balzsamecettel 
kiegészítve. 

A halételek elkészítése egyáltalán nem bonyolult!
Ez az ízletes, könnyű szardíniapástétom percek alatt elkészül, mennyeien finom, sőt arra is 
alkalmas, hogy megszerettessük a gyermekekkel a halat! Ezt még a válogatós lurkók is imádni 
fogják a kedvenc szendvicsükön! 

Hozzávalók: 1 doboz bőr- és szálkamentes szardíniafilé olívaolajban (például ez), 60 g puha vaj (nem margarin!) 
60 g zsírszegény krémsajt, 1 evőkanál frissen facsart citromlé, apróra vágott petrezselyemzöld ízlés szerint, bors ízlés 
szerint 
 
1. Villával pépesítsd össze a szardíniát, add hozzá a vajat, a krémsajtot és a citromlevet. 
2. Dobd a keveréket egy robotgépbe és pépesítsd krémesre! 
3. Ízesítsd kedved szerint: petrezselyemmel, vagy sóval/borssal, esetleg csípős fűszerekkel vagy még több 
citromlével, ahogyan szeretnéd. 
4. Fogyasztás előtt tedd néhány órára a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek! 



Szeretnénk, ha végre itthon is minőségi halkonzervek, pástétomok 
kerülhetnének a családok asztalára! A megbízható termékek mellett 
pedig rengeteg hasznos cikkel, havonta megújuló receptkártyákkal, 
ötletekkel és előre összeállított halcsomaggal segítünk abban, hogy a 
halfogyasztás valóban általános legyen a magyar családoknál is!

A legtöbb hal kiváló forrása a jó minőségű fehérjének, vitaminoknak és ásványi anyagoknak, 

valamint az Omega-3 zsírsavaknak (azon belül is a Dokozahexaénsavnak), melyek nagyon 

fontos szerepet játszanak a gyermekek agyi működésének, idegrendszerének, látásának 

fejlődésében. Annak érdekében, hogy ne szenvedjenek hiányt ezekben a fontos 

tápanyagokban, érdemes heti 1-2 alkalommal beépíteni a különféle halakat, tengeri 

ételeket az étrendjükbe. Különösen kisgyermekkorban fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő 

Omega-3 zsírsavakat, melyek hihetetlenül pozitív hatással vannak a gyermekek kognitív 

fejlődésére. 

 

Ha a halfogyasztás egyszer családi szokássá válik, akkor később gyermekeink is tudatosan, 

egészségesen fognak táplálkozni, hiszen ehhez szoktak hozzá. 

Miért fogyasszon több halat a család?

www.tonhalfutar.hu


