
 

A SZALÁMI csoportosítása és követelményei 

 

Szalámiknak csak azok a húskészítmények nevezhetők, amelyek megfelelnek a B rész 

MÉ 2-13/05  

 Metszéslapjuk különböző aprítottságú, egyenletesen elkevert (min. 2 mm) hús- és szalonna- 

(faggyú, baromfizsiradék) mozaikokból áll.  

Csoportosítás:  

– Hagyományos szárításos érleléssel készült szalámik  

– Hagyományos szárításos érleléssel készült, penészes szalámik  

– Hagyományos szárításos érleléssel készült, penészmentes szalámik  

Starter kultúrás és/ vagy gyorsérlelésnél GDL glukono-delta-lakton alkalmazása kémiailag 

visszük le a pH-t 

– Gyorsított szárításos érleléssel készült szalámik  

– Gyorsított szárításos érleléssel készült, penészes szalámik  

– Gyorsított szárításos érleléssel készült, penészmentes szalámik  

Minőségi követelmények  

Általános kémiai összetétel (Régen a megítélési kritérium szárazáru víztartalomra 28-32% 

volt, de a mostani É.K. előírások víz-fehérje hányadost és zsír-fehérje hányadost ír elő. Ez 

tulajdonképpen meghatároz egy paszta összetételt és ebből csak a víz megy el. tehát minél 

kisebb a víz tartalom annál nagyobb a rá jutó fehérje hányados, tehát a kisebb víz-fehérje 

érték utal a kiszáradás mértékére.) 

Víz–fehérje hányados legfeljebb 1,9  

Kötőszövetmentes fehérjetartalom legalább 16,0% (m/m)  

Nátrium-klorid-tartalom legfeljebb 5,0% (m/m)  

A vízaktivitás értéke (aw) legfeljebb 0,93 (Staphilococcus ez alatt is tud fejlődni!!!) 

pH-érték (érlelésszabályozó alkalmazásakor) legalább 5,0  

 

Érzékszervi tulajdonságok  

A termék legyen tetszetős külső megjelenésű, vágásérett, penészes termék esetén fehér, 

szürkésfehér nemespenész-bevonattal egyenletesen borított, a termékfajtára jellemző színű, 

illatú, ízű, állományú.  

Ne legyen törött, repedt, szennyezett felületű; a burkolata vadpenésszel fedett; állománya túl 

kemény, túl puha. A burkolat a tölteléktől ne váljon el. A töltelék ne legyen üreges, 

fűszercsomót tartalmazó.  

A csomagolás sérülésmentes, tiszta legyen. A zsírkiválás mértéke a nettó tömeg 2%-át ne 

haladja meg.  

 

Alapanyagok a szalámi gyártáshoz: 

 

Szalámi gyártáshoz a marhahús alapanyag mellett elsősorban a TF és nagy súlyú 

sertések, valamint újabban a mangalica sertés húsa és kemény zsíradéka használható 

fel. 

 

Ennek megfelelően a nagy súlyú sertések miatt kisebb vonalütem jellemzi a vágóvonalat. A 

padozatok átállítása (dobogók) szükséges. Nehezebb a kábítás a nagy szalonna vastagságok 

miatt (gyakran tenyérnyi vastagság).  

Kábításnál nagyon inhomogén a test tömeg, akár 140-től 180-220 kg is lehet. Ez kihat a 

kábítóáram vagy a CO2 kábítógáz hatására. Továbbá az elektromos áramra hatással lehet a 

vastagabb szőrzet okozta testellenállás növekedés is. A nagyobb, öregebb sertéseknek a 

szalonna réteg vastagsága miatt nehezebb a verőerek átmetszése, véreztetés tovább tart, mert  



 

 

értelemszerüen több az állat vére. Az erőteljesebb szőrzet miatt hosszabb vagy magasabb 

hőfokú forrázásra van szükség.( Normál forrázás 60-70 C-on 3-5 perc. 70 felett a szőrtüszők 

záródnak, 60 alatt nem hatásos.) általános, hogy két kopasztógépet használnak az ilyen 

üzemekben. A kuláre pisztolynak ki kell cserélni a fúróhengert a testsúlyhoz előírt átmérőre..  

Nagytestű sertések vágásánál nincs objektív minősítés mert 120kg-nál megállunk, csak 

részlegesen a nagy szalonna tömegek miatt. A szalonna leeresztése részlegesen történik a 

nagy tömegek miatt. 

 

A vágott testek hűtése még kritikusabb mert a testnek még hatalmas méretei vannak. A lassú 

hőleadás következtében még sokáig fenállhat a csíraszám növekedése. Ezt megelőzendő lehet 

pH csökkentő oldattal való permetezés pl. tejsavval, Na-hidrogénfoszfáttal esetleg igen rövid 

ideig tartó felületi gőzös pasztőröző alkalmazása. (Mint pl. egy fürdő szobai gőzfertőtlenítő, 

épp csak a felületet kezeli, nem melegíti át a mélyebb rétegeket.) De leglényegesebb a minél 

hamarabbi intenzív hűtés felület leszárítással intenzív légcserével (ez a vízvesztés, káló nem 

annyira lényeges, a vastagabb húsrészek mihamarabbi felnyitása (pl. gömbölyű felsál 

felvágása a combcsontig így megfelezem a comb méretét). Durva közelítéssel fele akkora 

méret negyed akkora hűtési időt igényel azonos légtechnikai körülmények között (ha 10cm-

ről 5cm-re csökkentem a hűtési idő a negyedére csökken) 

 


