
ÍZLETES HALRECEPTEK NYÁRRA



KÖSZÖNTŐ
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) céljai között 
szerepel a hazai haltermelés és -értékesítés növelése – ennek érdekében indítottuk el  
a rendszeres, legalább heti egy alkalommal történő halfogyasztásra ösztönző „HalPéntek” 
kampányunkat. Szeretnénk, hogy a péntek a halfogyasztás napja legyen Magyarorszá-
gon, mivel mindenki számára ismeretes, hogy a halhús fogyasztása pozitív élettani hatás-
sal bír. Sokan nem tudják, de Magyarország Európán belül kiemelkedő édesvízi haltermelő 
ország, az itthon extenzív halastavakban termelt halaknak az állati fehérjeforrások közül 
a legkisebb a karbonlábnyomuk, így ha hazai előállítású haltermékeket fogyaszt, akkor  
a Földet is óvja!

Fogadja szeretettel nyári receptfüzetünket, amelyben egyszerűen elkészíthető, könnyű 
halfogásokat talál ötletadónak, hogy hogyan csempéssze be a halat a baráti összejöve-
telekre is. Ha tetszettek receptjeink, látogassa meg honlapunkat is (www.halpentek.hu), 
ahol térképek segítségével megtalálja a hazai halárusító helyeket és a halas ételeket kíná-
ló éttermeket, valamint további recepteket is talál. Jó böngészést és jó étvágyat kívánunk!

dr. Németh István
elnök, Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet



A halfilét vékony szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, 
bekenjük mustárral, majd 1 órára hűtőbe tesszük.
A bébikukoricákat megsózzuk, kevés olajjal bekenjük  
és a grillen megsütjük. 
Közben elkészítjük a köretet. A kukoricát, a felkarikázott 
koktélparadicsomot, a finomra vágott petrezselymet  
és a lilahagymát összekeverjük az olívaolajjal,  
a borecettel, és félretesszük.
Végül a halszeleteket körülbelül 6-8 perc alatt  
aranybarnára sütjük, majd a paradicsomos salátával  
és a grillezett bébikukoricával együtt, frissen tálaljuk.

AFRIKAI HARCSA KUKORICÁVAL ÉS PARADICSOMMAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

30 dkg afrikai harcsa 
10 dkg bébikukorica 
20 dkg morzsolt  
csemegekukorica 
(konzerv)
12 db koktélparadicsom
1 csokor petrezselyem 
1 db lilahagyma 
3 evőkanál fehérborecet 
3 evőkanál magos dijoni 
mustár 
olívaolaj

A FRISS HAL SZAGA 
NEM SZÚRÓS VAGY 

KELLEMETLEN,  
INKÁBB TÓ VAGY 

TENGERILLATÚ.  
ÉTELKÉSZÍTÉSHEZ 

MINDIG FRISS HALAT 
HASZNÁLJUNK!

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL? Bármilyen szálkátlan hal megfelelő, pl. szürkeharcsa, kecsege, tokhal.

TUDTA? 



A besózott halakat és az apróra vágott vöröshagymát  
egy bográcsba vagy lábosba tesszük, felöntjük  
1,5 liter vízzel és elkezdjük főzni.
Ha felforrt, szűrő vagy kanál segítségével leszedjük  
a tetejéről a habot. Kis lángon forraljuk, és megvárjuk, 
hogy a zsiradék kiüljön a leves tetejére.
Ekkor rászórjuk a fűszerpaprikát, és közepes 
hőmérsékleten körülbelül 1 liter mennyiségűre forraljuk 
vissza. Levesbetétként külön vízben kifőzzük hozzá  
a gyufatésztát. Házi tésztával az igazi!

BAJAI HALÁSZLÉ GYUFATÉSZTÁVAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

4 db pontypatkó 
2 db vöröshagyma 
3 evőkanál  
fűszerpaprika 
5 dkg gyufatészta
só ízlés szerint

A HALAS ÉTELEKET 
ELKÉSZÍTÉS UTÁN 
AZONNAL EL KELL 

FOGYASZTANI,  
NEM SZABAD  

TÁROLNI!

TUDTA? 

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL?  Alapvetően pontyból készül, de gazdagíthatjuk más halfajokkal is.



TUDTA? 
A pisztráng bőrét sűrűn beirdaljuk, sózzuk, borsozzuk.  
A hasüregébe citromot, kaprot és bazsalikomot teszünk,  
majd hűtőbe helyezzük 1 órára. Amíg a hal pihen, a burgonyát 
megsózzuk, alufóliába csomagoljuk, majd megsütjük a grill 
parazsán. Közben a joghurtot kikeverjük a finomra vágott 
mentával, sóval és kevés borssal.  
A halat 1 óra elteltével a grillen oldalanként 10-10 perc alatt 
ropogósra sütjük. Tálaláskor bevágjuk a burgonya tetejét  
és ráöntjük a mentás joghurtot. Igazán könnyű, nyári fogás!

EGÉSZ PISZTRÁNG BURGONYÁVAL, MENTÁS JOGHURTTAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 egész pisztráng 
6 db kisebb burgonya 
2 dl joghurt
só
bors 
citrom
kapor
menta
bazsalikom

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL? A receptben a pisztrángot helyettesíthejük süllővel is.

HIGIÉNIAI  
OKOKBÓL A HALAK  
ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ  

MINDIG KÜLÖN  
VÁGÓDESZKÁT KELL 

HASZNÁLNI! 



A HALHÚS MAGAS  
FEHÉRJETARTALMA  

MIATT A NYÁRI 
MELEGBEN KÜLÖNÖSEN 

GYORSAN ROMLIK,  
VÁSÁRLÁS UTÁN  

AZONNAL KÉSZÍTSÜK  
EL VAGY TEGYÜK 
A MÉLYHŰTŐBE! 

TUDTA? 
Egy nagy serpenyőt kibélelünk alufóliával, majd rászórjuk  
a rizst, a cukrot és a teafüvet. A tetejére rácsot helyezünk  
és rátesszük az olajjal vékonyan bekent, sózott halfilét.
Lefedjük és körbefóliázzuk az edényt légmentesen,  
amennyire csak lehet, így tulajdonképpen füstöljük a halat.
A serpenyőt 5-6 percig hevítjük közepes hőmérsékleten, 
ezalatt a hal átveszi az aromákat. Levesszük a rácsról és 
grillezésig félretesszük. A körtét felszeleteljük, a zellerszárból 
hámozó segítségével vékony szeleteket húzunk. Az olívaola-
jat kikeverjük a lime levével, majd összekeverjük a zellerrel,  
a körteszeletekkel és a tetszés szerinti salátakeverékkel.
A halat tálalás előtt még oldalanként 4-4 percig grillezzük, 
majd a zöldségekkel tálaljuk, dióval díszítjük.

FÜSTÖLT AFRIKAI HARCSA, ZELLERES KÖRTÉS SALÁTÁVAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

40 dkg afrikai  
harcsafilé  
10 dkg cukor  
20 dkg rizs  
1 evőkanál teafű  
(fekete tea, szálas) 
3 evőkanál olívaolaj  
1 db lime  
3 db zellerszár  
1 db körte 
8-10 szem dió 
1 csomag  
salátakeverék 
só

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL? Bármilyen szálkátlan hal megfelelő, pl. szürkeharcsa, kecsege, tokhal.



A KORÁBBAN MÉLY- 
HŰTŐBEN TÁROLT,   

MÁR A FAGYASZTÁSBÓL  
FELENGEDETT HALAT 

ÚJRAFAGYASZTANI  
NEM SZABAD!

TUDTA? 
Először a zöldségeket készítjük el. A megmosott zöldségeket 
ízlés szerint daraboljuk és sózzuk. Frissen őrölt borssal 
fűszerezzük és kevés olívaolajjal a grillen készre sütjük. 
A halfilét szintén alaposan besózzuk és a grillrácsra helyez-
zük. Körülbelül 7-8 perc sütés után megkenjük mézzel, amibe 
előzőleg belekarikáztuk a chilit. 
Ezzel a mézes chilis szósszal további 4 percig grillezzük. 
Igazi pikáns fogás a meleg napokra!

MÉZES CHILIS SÜLLŐ GRILLEZETT ZÖLDSÉGEKKEL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db süllőfilé 
1 csomag zöld spárga 
1 fürt koktélparadicsom 
2 db piros kaliforniai 
paprika
10 dkg akácméz 
3 db friss chilipaprika

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL? Pisztrángfiléből is ízletes fogás.



FELHASZNÁLÁS ELŐTT 
A HALAT ALAPOSAN 
MOSSUK MEG, MAJD 

TÖRÖLJÜK SZÁRAZRA!

TUDTA? 
A cajun fűszert 3 evőkanál olívaolajjal és kevés sóval  
elkeverjük, majd alaposan bedörzsöljük vele a halfiléket, 
ezután 20 percre a hűtőbe tesszük őket.
Ezután egy tálban összekeverünk 4 evőkanál olívaolajat,  
sót és egy kis málnaecetet, amivel meglocsoljuk  
a megmosott bébiparajt és a málnát. Tálalásig félretesszük.
A halakat kivesszük a hűtőből, és a grillrácson oldalanként 
5-5 perc alatt készre sütjük. Köretként a málnás bébispenótos 
salátát kínáljuk hozzá.

PONTYFILÉ BÉBIPARAJJAL ÉS MÁLNÁVAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db pontyfilé 
1 doboz bébispenót
1 doboz málna 
5 evőkanál olívaolaj
2 evőkanál málnaecet
cajun fűszer
só

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL? Ponty helyett készíthetjük busával, amurral is.



TUDTA? 
Első lépésként előkészítjük a halat. A pontypatkókat 
besózzuk és 20 percre a hűtőbe helyezzük. A lisztet  
elkeverjük a fűszerpaprikával, majd beletesszük  
a halakat és többször megforgatjuk benne, hogy  
mindenhol rátapadjon a halhúsra a lisztes keverék.  
Közepes hőmérsékletű olajban oldalanként 4-5 percig 
aranybarnára sütjük. A citrom levét elkeverjük az olívaolajjal, 
valamint a vékonyra szeletelt kovászos uborkával  
és a jól megmosott rukkolával. Ezzel a különleges körettel 
kínáljuk a halat. Érdemes kipróbálni!

PONTYPATKÓ RUKKOLÁVAL ÉS KOVÁSZOS UBORKÁVAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db pontypatkó
10 dkg liszt
2 evőkanál  
fűszerpaprika 
1 csomag rukkola
4 db kovászos uborka 
4 evőkanál olívaolaj
1 db citrom 
só

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL?  Ponty helyett készíthetjük busával, amurral is.

A HAZÁNKBAN TERMELT 
ÉDESVÍZI HALAK  

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰEK  
ÉS BIZTONSÁGGAL  
FOGYASZTHATÓK.



HAZÁNKBAN  
A HALAKAT 

 FENNTARTHATÓ  
ÉS KÖRNYEZETBARÁT 

TECHNOLÓGIÁKKAL 
ÁLLÍTJÁK ELŐ.

TUDTA? 
A karfiolt kisebb rózsákra szedjük, majd enyhén sós vízben 
megfőzzük. Ezután közepes hőmérsékletű serpenyőben vajon 
aranybarnára pirítjuk. A pontyfiléket sózzuk, meghintjük egy 
kevés fűszerpaprikával és bedörzsöljük kevés zúzott fokhagy-
mával. Az így előkészített halfiléket grillrácsra helyezzük  
és oldalanként 4-5 percig sütjük. A joghurtot a lime levével  
és sóval összekeverjük, majd a karfiolra öntjük.  
Ezzel a körettel tálaljuk a grillezett halat, de tetszés szerint 
kínálhatunk hozzá citromot, paradicsomot is.

PONTYFILÉ KARFIOLLAL ÉS JOGHURTTAL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db pontyfilé 
1 evőkanál  
fűszerpaprika
1 gerezd fokhagyma 
1 db kisebb karfiol 
10 dkg vaj
15 dkg görög joghurt 
1 db lime
só
étolaj

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL?  Ponty helyett készíthetjük busával, amurral is.



HAZÁNKBAN A HALAKAT  
ANTIBIOTIKUMOKTÓL, 

HOZAMFOKOZÓKTÓL, 
HORMONOKTÓL MENTES 
GABONA ALAPÚ TAKAR-

MÁNYON NEVELIK.

TUDTA? 
Először a vöröshagymát apróra vágjuk, kevés olívaolajon 
megpirítjuk, majd hozzáadjuk a koriandermagot és 1 percig 
kevergetjük. Levesszük a tűzről és 4 dl vízzel felengedjük.  
Belekeverjük a cukrot és a borecetet, majd megvárjuk, hogy 
teljesen kihűljön és beleforgatjuk a halszeleteket.  
Egy éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy jól összeérjenek az 
ízek. Másnap a cukkinit felcsíkozzuk, megsózzuk. Az olívaola-
jat elkeverjük a citrom levével, majd hozzáadjuk a cukkinit és  
a salátakeveréket.  
Előkészítjük a grillsütőt. Először a megsózott, felszeletelt 
paradicsomokat sütjük meg, majd kivesszük a halakat  
a marinádból és jól leitatjuk róluk a páclevet. A grillrácson  
a halak mindkét oldalát  5-6 percig sütjük, majd a sült  
paradicsommal és a friss salátával tálaljuk.

PONTYFILÉ PARADICSOMMAL ÉS CUKKINIVEL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db pontyfilé 
2 db paradicsom  
1 db cukkini 
1 csomag salátakeverék
1 db citrom 
5 evőkanál olívaolaj 
1 db vöröshagyma 
1 teáskanál  
koriandermag 
4 evőkanál  
fehérborecet 
2 evőkanál cukor 
só
bors

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL?  Ponty helyett készíthetjük busával, amurral is.



A DIETETIKUSOK  
AJÁNLÁSA SZERINT 
HETENTE LEGALÁBB 

EGYSZER HALAT  
KELLENE FOGYASZTANI.

TUDTA? 
 
 
Először elkészítjük a pácot. Egy kis tálkában  
összekeverjük a szőlőmagolajat sóval, egy kis  
reszelt citromhéjjal és citromborssal. A halfiléket  
alaposan bedörzsöljük ezzel a keverékkel és legalább  
1 órára betesszük a hűtőbe pihenni. A zöldségeket  
sózzuk, borsozzuk és az olívaolajjal összekeverjük.  
Miután letelt az 1 óra, a bepácolt halakat és az ízesített 
zöldségeket együtt tesszük a grillrácsra és körülbelül  
10-15 perc alatt készre sütjük őket.  
Bátran kísérletezzünk más grillzöldségekkel is! 

PONTYFILÉ GRILLEZETT ZÖLDSÉGEKKEL
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE:

2 db pontyfilé 
1 db padlizsán 
1 db édeskömény 
1 db színes kaliforniai 
paprika
5-6 evőkanál olívaolaj
4 evőkanál  
szőlőmagolaj 
só 
citrombors
citromhéj (bio vagy 
kezeletlen)

MÉG MILYEN HALBÓL KÉSZÍTHETEM EL?  Ponty helyett készíthetjük busával, amurral is.



Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

www.magyarhal.hu


