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Sertéshús ellátási lánc 



A legfontosabb exportcikkek részesedése a 
teljes hazai agrárexportból 2016-ban 

 



Az élő sertés külkereskedelmi forgalmának 
alakulása (2012–2016) 

Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás 



A sertéshús külkereskedelmi forgalmának 
alakulása (2012–2016) 

Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás 



Az Európai Unió sertéshús-piacának várható 
alakulása 2011-2024 



Minősítés vagy húsminőség 

• Minősítés: S, E, U, R, O, P: hús-zsír arány, amely nem veszi figyelembe a 
húsminőséget 

136/2011. (XII. 22.) VM rendelet  
(50-120 kg hasított test) 

1. FOM S70-es és FOM S71-es műszer: 

Ŷ = becsült színhústartalom (százalékban) 

BF = 
szalonnavastagság a 2-3. borda között, a 
hasítás síkjától 6 cm távolságra = mérve (mm) 

LD = 
izomvastagság (karajátmérő) a BF-fel azonos 
ponton mérve (mm) 

Ŷ = 59,63994 - 0,63951 x BF + 0,12083 x LD 
Ŷ = becsült színhústartalom (százalékban) 

BF = 
szalonnavastagság a 2-3. borda között, a hasítás 
síkjától 6 cm távolságra mérve (mm) 

LD = 
izomvastagság (karajátmérő) a BF-fel azonos 
ponton mérve (mm) 

2. IM-03 műszer: 



Minősítés vagy húsminőség 

• Minősítés: S, E, U, R, O, P: hús-zsír arány, amely nem veszi 
figyelembe a húsminőséget 

• Minőség, húsminőség: a hús minőségi jellemzőit foglalja magába: 
• Szín: L*, a*, b* 

• Állomány,  

• Lédússág 

• Íz 

Szín, állomány, léeresztés-lédússág mértékét  

meghatározó paraméter: pH 

 

• Márványozottság  

(intramuszkuláris zsírtartalom) 

 

 

 



Húshibák 

pH24h 

Normál hús  PSE hús  DFD hús 

5,8 5,2-5,3 6,2-6,3 ; (6,7-6,8) 

színskála 



Húsminőség, márványozottság etalonok, színskálák 



Minőségi húsok fogyasztása 

• Minőségi húsok iránti igény jelentősen  

    nőtt az elmúlt 5 évben Európában 

• Németország: 15% 

• Dánia: 18% 

• Hollandia 

• Franciaország, stb. 
 

• Jelentős piac Távol-Keleten figyelhető meg 

• Japán 

• Dél-Korea 

• Kína, Hongkong, Tajvan, stb. 

• Előnyben részesítik a csontos húsokat, illetve a márványozott húsokat 

• Különös tekintettel tarja, császár sütésre 

• Csontos császárvég, csont nélküli császárvég, tokahús stb. 

• Illetve márványozott fajtáknál karaj -  mangalica 



Távol-keleti specializációk 



Nagyobb zsírtartalmú húsok fogyasztása 

Oroszország is keresi a dán típusú sertések helyett a zsírosabb fajtájú 
húsokat 

• Ízletesebb,  

• Hőenergiát biztosít „hideg ellen” 

• Gasztronómiai élvezet 

 



Mangalica- Japán 

• Tisztavérű mangalica 

• F1-es (mangalica + Duroc) 

• A tisztavérű utáni igény jelentős 

• Feltétel az állandó egyenletes minőség 
(szín, állomány, márványozottság, íz) és 
tömeg (testtáji arányok) 

• Mennyiségre van szükség és biztos 
folyamatos szállításra 

• A bizalom a Távol-keleti piacon 
alapfeltétel, különösen Japánban 

 



Előkészített húsok  

Nagyobb feldolgozottsági szint 

Konyhakész termékek 

Hosszabb eltarthatóság, kisebb 

élelmiszer-biztonsági kockázat 

Könnyű elkészíthetőség 

Nagyobb ár 

Típusai:  

• Marinált, fűszerezett húsok 

• Töltött húsok 

• Érlelt húsok 

• Sous-vide húsok   

• Kombinált kezelések: Sous-vide és 

HHP  

 



Nagy hidrosztatikus nyomás (HHP) alkalmazása 



Nagy hidrosztatikus nyomáskezelés 

Az egyes húsok színének változása HHP kezelés hatására 



A HHP  kezelés:  

•Az élelmiszerek eltarthatósági idejét növeli 

•A patogén mikroorganizmusokat részben vagy egészben 

inaktiválja, szubletális sérülést okoz 

•Élelmiszer-biztonsági kockázatot csökkenti 

•Termékfüggő kezelési paraméterek (nyomás, kezelési idő, 

hőmérséklet, ciklusszám) 

 

Kezelés előtt         250MPa     600MPa       Kezelés után 

HHP kezelés hatása a mikroorganizmusokra 



Nagy hidrosztatikus nyomáskezelés 
berendezései 

Szent István Egyetem, 

Élelmiszertudományi Kar, Budapest, 2l-es 

Pannon-Fine Food 

Kft. Orosháza, 55l-es  



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


