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1.1 Szárazáruk gyártástechnológiája 

1.1.1 A szárazáruk élelmiszerkönyvi fogalommeghatározásai 

Különböző (legalább 40 mm) átmérőjű, természetes vagy mesterséges burkolatba töltött 

készítmények, amelyek nemespenésszel vagy egyéb anyaggal bevontak (pl. 

mártómasszába mártottak, porozottak) vagy bevonat nélküliek, szárításos érleléssel 

vagy gyorsított szárításos érleléssel, sertés és/vagy baromfi, és/vagy marha és/vagy egyéb 

vágóállatok húsából és gyártási szalonna alapanyagból és/vagy marhafaggyúból 

készülnek, jelleg- és íz kialakító anyagok felhasználásával. Metszéslapjuk különböző 
aprítottságú, egyenletesen elkevert legalább 2 mm-es hús- és szalonna/vagy faggyú 

mozaikokból, esetenként durván őrölt fűszerszemcsékből áll. Tartósításukat füstöléssel 

és/ szárításos érleléssel végzik, hőkezelést nem kapnak. 

A termékcsoport az alkalmazott érlelési eljárás szerint két alcsoportra osztható 

1.1.2 Szárításos érleléssel készült penészes vagy penészmentes szalámik 

Minőségi jellemzők 

Kémiai jellemzők 

Víz-fehérje hányados legfeljebb 1,5 

Húsfehérje-tartalom legalább 18,0% (m/m) 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb 0,91 

Érzékszervi jellemzők A termék legyen tetszetős megjelenésű, vágásérett. 

Penészes vagy bevont termék esetén egyenletesen borított. Egyenletesen, de 

termékfajtánként változó méretben aprított és kevert hús- és 

szalonnaszemcsékből (faggyú) álló, jól szeletelhető, tömör állományú termék. 

Megnevezés: Szalámi, kiegészítve az érlelésre történő utalással 

1.1.3 Érlelés-szabályozóval készült penészes vagy penészmentes szárított szalámik 

Minőségi jellemzők 

Kémiai jellemzők 

Víz-fehérje hányados legfeljebb 1,9 

Húsfehérje-tartalom legalább 16,0% (m/m) 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb 0,95 

pH (vágásérettségkor) 4,8 és 5,3 között 

Érzékszervi jellemzık 

A termék legyen tetszetős megjelenésű, vágásérett. Penészes vagy bevont 

termék esetén egyenletesen borított. Egyenletesen, de termékfajtánként 

változó méretben aprított és kevert hús- és szalonnaszemcsékből (faggyú) 

álló, jól szeletelhető, tömör állományú termék. A termék íze jellegének 

megfelelően enyhén savanykás lehet. 

Megnevezés: Szalámi, kiegészítve az érlelésre történő utalással 

 

1.1.4 Érlelt kolbászok 

Különböző (legalább 24 mm) átmérőjű, természetes vagy mesterséges burkolatba töltött, 

különböző szemcseméretőre aprított marha és/vagy sertés és/vagy baromfi és/vagy más 

vágóállat és/vagy gépi csontozású hús, továbbá szalonna alapanyag vagy baromfi 

zsiradék vagy marhafaggyú továbbá jelleg- és ízkialakító anyagok felhasználásával 
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készült termékek. Metszéslapjuk különböző aprítottságú, egyenletesen elkevert 

(minimum 2 mm) hús- és szalonna/vagy faggyú mozaikból áll. Tartósításukat füstöléssel, 

majd azt követő szárításos érleléssel végzik. A szárítás idejétől függően félszáraz, vagy 

száraz kolbászról beszélünk. A termékcsoport az alkalmazott eljárások szerint két 

alcsoportra osztható. 

1.1.4.1 Szárításos érleléssel készült kolbászok 

Minőségi jellemzők 

a) Kémiai jellemzők 

Víz-fehérje hányados legfeljebb 1,9 

Zsír-fehérje hányados legfeljebb 3,0 

Húsfehérje-tartalom legalább 16,0% (m/m) 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb 0,91 

b) Érzékszervi jellemzık 

A termék tetszetős megjelenésű, penészes vagy bevont termék esetén 

egyenletesen borított. Egyenletesen, de termékfajtánként változó méretben 

aprított és kevert hús- és szalonnaszemcsékből (faggyú) álló, jól 

szeletelhető, tömör állományú húskészítmény. 

Megnevezés: Kolbász, kiegészítve az érlelésre történő utalással 

1.1.4.2 Érlelés-szabályozóval készült kolbászok 

a) Kémiai jellemzők 

Víz-fehérje hányados félszáraz kolbász legfeljebb 2,1 

Víz-fehérje hányados száraz kolbász legfeljebb 1,9 

Zsír-fehérje hányados félszáraz kolbász legfeljebb 2,5 

Zsír-fehérje hányados száraz kolbász legfeljebb 2,7 

Húsfehérje-tartalom legalább 15,0% (m/m) 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb 0,95 

pH 4,8 és 5,3 között 

b) Érzékszervi jellemzők 

A termék tetszetős megjelenésű, egyenletesen, de termék fajtánként 

változó méretben aprított és kevert hús- és szalonnaszemcsékből (faggyú) 

álló, jól szeletelhető, kissé puha állományú termék. A termék íze jellegének 

megfelelően enyhén savanykás lehet. 

Megnevezés: Kolbász, kiegészítve az érlelésre történő utalással 

1.1.4.3 Parasztkolbász 

25-38 mm átmérőjű, természetes bélbe vagy emészthető műbélbe töltött, 4-8 mm 

szemcseméretőre aprított sertés és/vagy marhahúst, szalonna alapanyagot és húspépet 

tartalmazó, füstölt, szárított készítmény. 
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1. táblázat: A parasztkolbász kémiai jellemzői 

Víz-fehérje hányados legfeljebb [-] 1,9 

Zsír-fehérje hányados legfeljebb [-] 3,0 

Húsfehérje-tartalom legalább % (m/m) 16,0 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb [-] 0,91 

 

Érzékszervi jellemzők: 

Alak, méret: 25-38 mm átmérőjű bélbe töltött termék. 

Burkolat: Tiszta, folytonossági hiányoktól mentes, nem penészes, kissé göbös, 

dudoros felületű.  

Állomány, metszéslap: Tömör, rugalmas, jól összeálló, jól szeletelhető, nem rágós. 

A metszéslapon húspépbe ágyazott 4-8 mm nagyságúra aprított hús- és 

szalonnaszemcsék láthatók egyenletes eloszlásban. 

Szín, illat, íz: A burkolat barnásvörös színű, a metszéslap színét a paprika 

határozza meg. Füstölt, kellemesen főszeres illatú, harmonikus ízhatását a 

bors, a paprika és a fokhagyma adja. 

Megnevezés: Parasztkolbász 

1.1.4.4 Téliszalámi 

Legalább 40 mm átmérőjű természetes, vagy vízgőzáteresztő műbélbe töltött 2-4 mm 

szemcseméretőre aprított, egyenletesen elkevert sertéshúst és szalonna alapanyagot 

tartalmazó, füstölt, szárítással érlelt készítmény. Tömör állományú, jól szeletelhető, 

felülete szürkésfehér nemespenésszel egyenletesen fedett. 

2. táblázat: A téliszalámi kémiai jellemzői 

Víz-fehérje hányados legfeljebb 1,3 

Zsír-fehérje hányados legfeljebb 2,6 

Húsfehérje-tartalom legalább % (m/m) 18,0 

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

Vízaktivitás (aw) legfeljebb 0,91 

 

Érzékszervi jellemzők 

Alak, méret: Egyenletes vastagságú, legalább 40 mm átmérőjű, hengeres 

formájú, a felfüggesztésnek megfelelő végen elkeskenyedő, az ellenkező 
végen pedig legömbölyödő termék. A rúdhossz a töltési méretnek 

megfelelő (mini, turista, midi, normál).  

Burkolat: Folytonossági hiányoktól mentes, nemespenésszel egyenletesen fedett, 

enyhén ráncos. A burkolat a töltelékhez jól tapad. 

Állomány, metszéslap: Tömör, rugalmas, jól összeálló, jól szeletelhető, vágásérett, 

nem túl kemény. A metszéslapon barnásvörös sertéshús- és fehér 

szalonnaszemcsék láthatók egyenletes eloszlásban.  

Szín, illat, íz: A burkolatot jellegzetes szagú, fehér, szürkésfehér nemespenész-

bevonat borítja. A metszéslap kellemesen füstölt, főszeres illatú. Ízét a 

felhasznált főszerek, a füst és az érlelés során képződött nemespenész 

harmóniája adja. 

Megnevezés: Téliszalámi 
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1.1.5 További szárazáru definíciók 

 

A szárazáru aprított nyershúsból és szalonnából, konyhasó és salétromos só, cukor 

fűszerek és más segéd illetve alapanyagok felhasználásával készült termék. A szárazáruk két 

nagy csoportra oszthatók fel a szalámi félékre és a szárazkolbászokra. A szalámi 90-120 napig 

szobahőmérsékleten eltartható 28 % víztartalmú, 2-4 mm szemcseméretű, 65 mm (de 50 mm-

nél mindenképp nagyobb) átmérőjű, max. 1 % százalék íntartalmú termék. A szárazkolbászok 

az 50 mm alatti, jellemzően 34-38 mm átmérővel, és a kismértékben durvább aprítottságban 

(4-6 mm) térnek el. 

A termék eltarthatóságát a fermentációs folyamat (pH csökkenés) és a szárítás (aw 

érték csökkenés) biztosítja. Az elért értékeken nem képesek a mikroorganizmusok szaporodni 

és életműködést folytatni. A pH csökkenés és a kiszáradás révén a szárazáru megkapja 

szeletelhető állományát, az érlelés alatti enzimatikus és kémiai folyamatok megadják a kívánt 

szárazáru aromát. 

 

Mivel a szárazárukat nem hőkezeljük, alapvető a vágási higiénia betartása és a minél 

gyorsabb hűtés, hogy a baktériumszám alacsony legyen. Mivel a legjobb alapanyag a 140 kg 

feletti sertésekből nyerhető ki, a hűtés hosszadalmas a nagy comb mértetek miatt. A 

baktériumszám alacsony értéken tartását legkönnyebben az un. leeresztéssel és a felület 

leszárításával érhetjük el. A leeresztés azt jelenti, hogy a combnál a felsált egészen a 

combcsontig bevágjuk és a combcsont mentén kihajtjuk. Ezzel a jellemző méret a felére 

csökken. Ha a hasonlósági elméletet és a dimenzió nélküli Fourier számot vesszük alapul, 

akkor negyed annyi időt kapunk ugyanolyan hőmérséklet eléréséhez, ha megfelezzük a hő 

által megteendő távolságot. 
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A másik fontos tényező a felület leszárítása. Ekkor a baktériumok nem kapnak vizet, 

így nem tudnak szaporodni. Ennek nagy jelentősége van, mert a szalámi alapanyagok és a 

paszta vízaktivitása a füstölés kezdetén még a baktériumok működési határán vagy afelett 

található. A higiénia a Staphylococcus aureus esetében nagyon fontos, mivel annak határ 

vízaktivitási értéke a végtermékre előírt 0,91 alatt van. Így termelhet akár toxint is, akár a 

végtermékben is. Meg kell említeni a Listeria monocytogenest is, amelyre a legutóbbi időkig 

0 tolarencia volt érvényben. Az európai mikrobiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy időről 

időre minden nem hőkezelt készítményben előfordulhatnak, viszont azt is tapasztalták, 

hogyha a kiindulási csíraszám 100/cm
2
 alatt volt, akkor a technológiai műveletek inaktiválják 

azokat. Az USA viszont csak annyit enyhített a szabályozáson, hogy a termékeket a Listériát 

támogató illetve nem támogató közegként sorolta be. Sajnos a folyamat elején mindenképpen 

a támogató jelleggel kell számolni. 

3. Táblázat: Az élelmiszerben romlást okozó mikroorganizmusok minimális aw érték 

szükséglete 
Mikroorganizmus minimális aw 

érték 

Mikroorganizmus minimális aw 

érték 

Pseudomonasok (pszichrofil) 0,97 Staphylococcus aureus 0,86 

Enterobakterek 0,95 Bacillusok 0,94 

Salmionella 0,94 Clostridium botulinum 0,95 
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1.1.6 A szárazáru alapanyagaival szembeni követelmények 

Húsalapanyag: A kiváló minőségű szárazárut már az alapanyag meghatározza. A fő 

alapanyag jellemző, hogy öregebb állatok (TF sertések és nagysúlyú sertések) húsát 

használjuk fel, mert: 

 sötétebb piros színűek 

 kb. 1 %-kal kisebb víztartalmúak (kevesebb vizet kell elvonni az érlelés alatt) 

 rostozottabb húsúak (a késztermék állománya miatt fontos) 

 a hús érés a normál úton menjen végbe, máskülönben: 

a DFD húsoknál a magas pH miatt a következő hibajelenségek lépnek fel: 

 Gyenge átpirosodás 

 Rosszabb színtartás 

 a vágásérettség (szeletelhetőség) lassú elérése 

 Rendellenes savanyodás (nem elég gyors) 

 A magasabb pH érték kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának, 

amelyek az alapvető hibák okozásán kívül a kívánatos baktérium 

(nitrát redukáló) elszaporodást is elnyomhatja 

PSE húsoknál a következő hibajelenségek lépnek fel: 

 Gyenge, puha konzisztencia 

 Gyenge, halvány, fakó hússzín, amely nem képes rendesen 

átpirosodni 

 

A húsalapanyagot a vágás után hagyni kell érni, a jó szárazáru gyártásához pH<5,9 értékű 

húsok használhatók fel. A pH érték befolyásolja vízleadást, a hús pI=5,4 értékén a legjobb. Az 

alacsony pH értéken az átpirosodás (nitrózo-mioglobin kialakulása) gyorsabban és 

intenzívebben megy végbe. A túlzott pH csökkenést sok cukor GdL, savanyító törzsek 

túlsúlyba kerülése a starterkultúrás termékeknél) pH=5,1-5,0 esetén a terméket már nagyon 

savanyúnak érezzük, tehát érzékszervi okok miatt utasítjuk el elsősorban. 

 

Szalonna alapanyag: A szalámi másik alapanyaga a szalonna. Alapvető, hogy un. Kemény 

ipari szalonnát alkalmazzunk. Ez a toka és a hasalja szalonna. Puha szalonna felhasználásakor 

a következő hibák léphetnek fel: 

 
A puha szalonna több telítetlen zsírsavat tartalmaz, mely hajlamosabb 

a korábban bekövetkező avasodásra, íz elváltozásra 

A szalonna frissesége is döntő az oxidatív folymatoknál ez még a 

fagyasztva tárolás esetén is igaz, azalatt is avasodási jelenségek 

lépnek fel 

rövidebb eltarthatósághoz, avas íz hibához 

és gyengébb színstabilitáshoz vezet. 

Fokozottan fennáll az elkenődés veszélye a kutterezési folyamat 

során 

gyengébb szeletelhetőség, elkenődött 

metszéslap 

 

1.1.7 A higiénia szerepe a szárazáru gyártásban 

Mivel a szárazárukat nem hőkezeljük, a higiénikus vágás és higiénikus csontozás a jő 

minőségű és stabil termék előállításához, ehhez járul kiegészítésül az intenzív és gyors hűtés, 

valamint a feldolgozó helységek 10°C alatti hőmérséklete, hogy a nemkívánatos csíraszám 

növekedést megakadályozzuk. Az alapanyagok csontozásánál külön figyelni kell a hideg, 

hűtött levegő páratartalmára, hogy megelőzzük a páralecsapódást, ami hozzáférhető szabad 

vizet jelent a mikroorganizmusok számára. 

 

A nemkívánatos csíraszám megnövekedésénél fellépő hiba lehetőségek: 
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Hiba Következmény 
túl erőteljes savasodás, túl gyors pH csökkenés Nem megfelelő mértékű salétrom lebontás (átpirosodás) 

nem megfelelő mértékű sava-nyodás rothadás 

a mikroorganizmusok anyagcsere termékeinek feldúsulása ízhibák 

 

1.1.8 Az alapanyagok csontozása, kivágása és megtisztítása a puha és felesleges 
felületi zsiradéktól 

Az első feladat a vágási hibák korrigálása. Itt elsősorban a következőkről lehet szó: 
Elvégzendő művelet Hibás következmény 

hasüregi hájmaradékok, felesleges felületi zsiradék 

eltávolítása és a puha zsiradékok kivágása a csontok 

ízesüléseknél 

kenődik az aprítás során, kicsit hamarabb zsírosodik 

át és cseppen meg a késztermék) 

Véres hús maradékok a szúráshelyen és egyéb 

bevérzett részek kivágása 

(később fekete pontként kitűnik az átpirosodott hús 

és a fehér szalonna közt) 

Az ín legteljesebb kivágása esetleg ínleválasztós 

darálóval eltávolítása 

a szalámi nem főtt termék, a maradék ín 

elrághatatlan marad, ami súlyos kizáró tulajdonság a 

szárazáruk érzékszervi bírálatánál 

 

A kivágáshoz jól alkalmazható a gyűrűs kés. Ezt régebben csak a csontok letisztítására 

használták. Ma már olyan kivitelek is kaphatók, amelyekkel a felületi zsiradékot és az 

ínhártyákat is sokkal gyorsabban távolíthatjuk el, mint a hagyományos késes módszerrel. 

A gyűrűs kés a meghajtást egy motorról kapja. A motortengelyhez egy flexibilis tengely 

csatlakozik, amelynek vége egy kúpos fogazású fogaskereket hajt meg, amelyhez egy ahhoz 

illeszkedő gyűrű kapcsolódik. Ennek a gyűrűnek ez egyik pereme fogaskerék kiképzésű és 

átveszi a fordulatszámot a másik kúpos fogaskeréktől. A másik él élesre köszörült, és ez végzi 

a vágást. A munka könnyen elsajátítható vele, mert a csontnál érezhetően megakad a késél, 

miután irányt váltunk a csuklónkkal. Csontozás esetén a fordulatszám a gyűrűs kés 

fordulatszáma kb. 1000-2000/min, a gyűrű átmérője akkora, hogy beférjen az adott csont 

mélyedéseibe, de mindenképpen D<50 mm. A szalonna eltávolításhoz, ínkivágáshoz használt 

gyűrűskés fordulatszáma csontozó változathoz képest kisebb, és a gyűrű átmérője nagyobb, ez 

utóbbi alkalmazkodik a kivágási feladathoz. A húsban, szalonnában és az ínhártyában haladás 

eltérő, a húsban gyorsabb, szalonnában lassabb, az ínhártyán át a leglassabb, így a kés 

irányváltása könnyen megtanulható. 

 

1. Ábra: Gyűrűs kés 
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A kivágott húsokat horgas magaspálya kocsin tároljuk a hűtve tárolás alatt 

 

2. Ábra: Horgas magaspálya kocsi 

Az inak eltávolításának egyik leghatékonyabb eszköze az ínleválasztós daráló. Ez normál 

darálótól annyiban tér el, hogy vagy a kések vagy a daráló tárcsa hornyolt, amelybe a késágra 

feltekeredő inak lehúzódnak és a horonyban összegyűlve kitolják egymást. Az inak távozása 

történhet a tárcsa kerülete mentén, vagy a tengely irányban. A K+G Wetter pneumatikus 

szelepet alkalmaz és az íneltávolítás itt szakaszos. A pneumatikus nyomás beállításával 

szabályozható, hogy az ín mennyi hússal és zsírral távozik. A Seydelmann tengelyirányú 

kivezetése esetén az elvezetés folyamatos, és az ínleválasztó egységbe egy vágóelemet is 

beszereltek. 

 

 

3. Ábra: Íneltávolítás a kerület mentén (K+G Wetter) 
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4. Ábra: Ínleválasztós daráló (Seydelmann) 

 

1.1.9 A hűtés és a fagyasztva szikkasztás 

 

A szárazáru gyártásra kerülő húsok hűtésénél kifejezetten hagyjuk a nagy hűtési veszteség 

káló kialakulását. A csontozásra és kivágásra kerülő húsoknak jól áthűltnek kell lenniük. Így a 

fagyasztva szikkasztás egyik célja a további vízeltávolítás, hogy ezt ne az érlelés alatt kelljen 

elvonni. A másik és nagyon fontos cél, hogy az aprításhoz a kezdeti fagyáspontú hús és 

szalonna anyagot készítsünk el. Ez hőmérsékletben -2°C illetve -4°C. A túl erős lefagyasztás 

a kutterkés élét hamar „kiveszi”, míg a túl magas hőmérsékletre fagyasztás kenődő pasztát 

eredményez. A jó és egyenletes áthűlés érdekében a húsdarabokat vékony (max. 10 cm 

vastag) rétegben. A szalonna lassabban hűl/fagy meg, mert a hővezetési tényezője fele akkora, 

mint a sovány húsé (szalonna 0,2 W/mK, zsíros hús 0,3 W/mK, sovány hús 0,4 W/mK). 

Ezért, ha egy térben történik a fagyasztva szikkasztás, akkor a befújáshoz legközelebb a 

szalonnát, majd a zsírosabb húsokat helyezzük, míg legtávolabbra a sovány húsok kerülnek. 

Meggondolandó az elkülönítve történő fagyasztás, illetve a folyékony nitrogén kisegítő 

alkalmazása a lehűtési folyamat kezdetén. Régebben ferde polcos priccseken végezték, és a 

kifolyó húslevet a tartóállványokra szerelt csatornákkal vezették el. Ma rozsdamentes 

perforált tálcákon végzik a fagyasztva szikkasztást. 

 

5. Ábra: Hagyományos fagyasztva szikkasztó 
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6. Ábra: A mai szikkasztó tálcás magaspálya kocsi a kimérésnél 

A szalonnát a fagyasztva szikkasztás előtt kockázóval aprítjuk, mivel a daráló erőteljes 

kenődést idézne elő a szalonnában. A két egymásra merőleges késsort mechanika mozgatja 

így hasábok kerülnek ki a késrácsból. A hasábok magasságát a keresztvágó kés 

körfrekvenciája adja meg. Ez kocka kialakítás esetén elég nagy. Nagyobb teljesítmények 

esetén elképzelhető 4 ág is. 

 

 

7. Ábra: A kockázó szerkezete (TREIF) 

1.1.10 A szárazáru pasztaösszetétel szabályozása és ellenőrzése 

 

A szárazáru víz- illetve zsírtartalmának gyors meghatározásával és a fehérjetartalom 

számításával a pasztaösszetétel megadható. Az állandó arányok következtében elég ezek 

közül az egyiket meghatározni. A kapott értékekből meghatározható a zsír:fehérje arány, 

amely állandó marad az érlelés során, mivel csak a víz távozik a termékből. A Víz:fehérje 

arányt 3,6-nak tételezzük fel. Mivel kezdetben és a folyamat végén a zsír:fehérje arány 

ugyanaz az összetételt szalonna és soványhús hozzáadásával módosíthatjuk. Ehhez viszont 

tudni kell a soványhús és a szalonna zsír és fehérje tartalmát. A szalonnára feltételezhető pl., 

hogy 90% zsír 2% fehérje tartalommal, a soványhús pedig 10% zsírtartalommal és 19% 

fehérje tartalommal bírnak. A kívánt zsír:fehérje arány eléréséhez a pasztához összemérendő 

szalonna és soványhús arányt az alábbi képlettel számíthatjuk: 

zz

yy

FFEE

FEEF
Z

100
 (2)  

Ahol: Z =szalonna vagy soványhús adagolási mennyiség [kg] 

 F = Zsírtartalom 

 E = Fehérjetartalom 

 FE = elérni kívánt zsír:fehérje arány 
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 Y = a pasztában (alsó index) 

 Z = a hozzáadott húsban/szalonnában (alsó index) 

1.1.11 Az aprítás: 

Az aprítás során először a szalonnát adagoljuk a kuttertányérba, hogy a metszéslap jobb 

legyen, ezért nem daráljuk. A szalonna előaprítása során kikenjük a kuttertányért, és így nem 

ragad bele a szalámi paszta. A hús alapanyagot ezután adagoljuk a kuttertányérba, Kb. A 8.-

10. fordulat környékén adagoljuk a húsalapanyagokhoz az előkészített fűszerkeveréket (bors, 

fokhagyma, só, paprika, cukor, köménymag). A sót a folyamat legvégén adjuk hozzá, hogy ne 

okozzunk fagyáspont csökkenést, és ezzel szárazáru paszta elkenődést. A szárazárugyártó 

kutter és a pasztakészítés technológiája lényegesen eltér a húspépkészító kutterétól és 

húspépgyártásétól. 

4. Táblázat: A szárazáru paszta és húspép készítés gépészeti és technológiai különbségei 

Paraméter Szárazáru gyártás Húspépgyártás 

Határ szemcseméret 2-4 mm 1 mm, stabil emulzió eléréséig 

Tányérsebesség Nagy (20/min)  Kicsi (10/min)  

Tányérfordulatok száma kb. 15-20 kb. 100 

Késsebesség alacsonyabb kb. 2000/min Magasabb kb. 3000-5000 ford/min 

Kések száma 3-6 6-12 

Torló fal a késfeltétnél nincs  van 

Kezdeti hőmérséklet -2 ÷ -4°C 5-6°C 

 

8. Ábra: torlófal nélküli (szárazárugyártó) fedél és torló falas (pépgyártó) kutterfedél 

A zúzódás és felmelegedés elkerülése érdekében fejlesztették ki a két késtengelyes duo 

kuttert, amelynél a két tengely révén mintegy felére csökken az aprítási idő. Ez kisebb 

súrlódás miatti pasztamelegedést eredményez, és növeli az aprítási kapacitást. 
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9. Ábra: A két késtengelyes Duo kutter (Krämer-Grébe) 

 

10. Ábra: A kétkéstengelyes kutter (Bi-Cut) (Seydelman) 

 

1.1.12 Füllwolftechnika 

 

Az aprítás megoldható az új un. Füllwolf technikával is. Ekkor a kutterrel csak előaprítást 

végeznek. Ezután egy speciális töltőgéppel végzik egyben már a töltést is. Ez egy kettős 

csigás töltő, amelynek töltőcsöve előtt egy daráló vágófeltétet szereltek be (max 

szemcseméret 4-5 mm). 
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11. Ábra: Füllwolf vágószerkezet (VEMAG) 

 

12. Ábra: Kettős csigás töltőelem 

1.1.13 A jó metszéslap elérésének feltételei 

Kenődés elkerülése: 

 Éles vágószerkezet 

 Jól áthűtött, lefagyasztott alapanyag 

 A max. 2°C hőmérséklet határ betartása különösen apróra aprított pasztánál (folyékony N2) 

 Szalonna előaprítása előhűtött állapotban kockázóval 

 

A paszta véghőmérséklete nem haladhatja meg a 2°C-ot. Ezt a hagyományos eljárásoknál 

előzetes lefagyasztással biztosították. Az előzetes fagyasztást vagy fagyasztva szikkasztás 

elhagyható, folyékony N2 kutterbe vezetésével.  

 

Hazánkban inkább a kuttert használják a daráló helyett a nagyüzemekben. A lényeg, hogy a 

hús és szalonna alapanyag kellő vágási szilárdsággal rendelkezzen, a zsíranyagok ne folyják 

körül a húsdarabokat, ne gyűljenek össze a bél alatt, és ennek következtében a metszéslapnak 

mozaikosnak kell lennie, nem szabad kenődnie. 

Zsírrészecskék elkenődésének következménye: 

 gyengébb szeletelhetőség   Nem mozaikos, kenődött metszéslap 

 Halvány, világos szín   Gyenge színstabilitás 

 nem megfelelő súlyveszteség, és ennek következtében túl hosszú érlelési idő illetve rövid 

eltarthatóság 
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13. Ábra: Hagyományos kutterezési technológia szárazáru gyártásnál (Leutz et al. 1993) 

 

Anyagáramlás Művelet Terméktulajdonság 

Fagyasztott soványhús és 

szalonna 

Szalonna gépi/kézi 

kockázása, 

soványhúsok késes 

aprítása 

 –18°C-os fagyasztott hús aprítása 5cm-es 

kockákra vágva 

   

 Kívánt 

szemcseméretre 

előaprítás 

Áramlásra képes állapotra kockázás, a szemcsék 

nem tapadnak egymáshoz, 1500 ford/min 

aprítás, 117 ford/min keverés, mindkettő 10 

ford/min lassú tányérfordulat mellett 

   

Előhűtött friss sovány 

húsalapanyag + fűszerek+ 

starterkultúrák 

  

3 mm-re ledarált soványhús +2°C 

   

 Kívánt 

szemcseméretre 

aprítás 

A paszta enyhén tapadásának elérése, a paszta 

folyási viselkedése korlátozott. Hőmérséklet –

1,2°C 

   

Nitrites pác só hozzáadása   

   

 Főaprítás a kívánt 

végső szemcseméretre 

A paszta kötése erőteljesebb, a folyási viselkedés 

elvesztése. Hőmérséklet –1,9°C 

 

Folyékony nitrogén gázos szárazáru gyártástechnológia előnyei: 

 Nem kell fagyasztó berendezésbe beruházni 

 Kiesik a fagyasztás költsége és ideje 

 Egyszerűbb anyagáramlás 

 Egyszerűbb kezelés 

 Jobb higiénia 

 Oxidatív és enzimatikus folyamatok jobban ellenőrizhetők 

 Kevesebb levegő tartalom a pasztában, ennélfogva jobb érzékszervi tulajdonságok, 

higiéniai és technológiai előnyök 

 Folyékony nitrogén felhasználás 0,4-0,5 kg N2/ kg paszta 
 

14. Ábra: Folyékony nitrogén gázos szárazáru gyártástechnológia (Leutz et al. 1993) 

  
Anyagáramlás Terméktulajdonság 

Előhűtött, hús és szalonna alapanyag Soványhús 13 mm-re, szalonna rész 8 mm-re ledarálva 

  

5 fordulat nitrogénezés 

+ 5 fordulat keverés 

Az első vágás előtt soványhús jól lefagyva, szalonna 

kéregfagyott, hőmérséklet-2,4°C 

  

2 fordulat nitrogénezés + 5 fordulat keverés A 2. Vágás utáni állapot 

 Soványhús és szalonna jól átfagyott,  

2 fordulat vágás áramlásra képes, 

 szemcseméret kb. 3 mm,  

5 fordulat nitrogénezés + 5 fordulat keverés hőmérséklet: -4,3°C 

  

5 fordulat vágás  

  

Marhahús, fűszerek, starterkultúra Sovány marhahús 3 m-re ledarálva 
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adagolása Hőmérséklet: +2°C 

  

2 fordulat nitrogénezés + 5 fordulat keverés Állapot a harmadik aprítási fázis után 

 A paszta enyhén köt, korlátozott áramlásra képesség,  

Só adagolása Szemcseméret <3mm, hőmérséklet:-2°C 

  

Végső szemcseméretre aprítás A kész paszta jellemzői: erős kötés, nem képes 

áramlásra, szemcseméret kb.1 mm, hőmérséklet:-2,4°C 

 

Túlfagyás hatása: sok „split” keletkezése, ami nem ellenőrizhető, csúnya metszéslap 

Nem kellő mértékű fagyás: kenődő metszéslap 

Ráadásul rossz a szín és konzisztencia 

A zsírtartalom növeli a fagyási ciklusidőket, az összes kutterezési időt, mert rossz hővezető. A 

megszakításos nitrogén bevezetés mutatkozott jó megoldásnak. Jó viszont a hagyományos 

szalonna előhűtés/lefagyasztás is A szalonna előaprítása 8 mm-re jó megoldásnak mutatkozott 

 

A hagyományos fagyasztva szikkasztásos és a kriogénes kutterezési technológia 

összehasonlítása 
 

Megítélési szempont Kutterezési technika 

 Hagyományos fagyasztva szikkasztásos kriogénes 

Nyersanyag friss állapota - + 

Fagyasztás   

Intenzivitás - + 

Helyigény - + 

Előaprítás ± - 

Kutterezési foylamat   

Időtartam ± ± 

Lefolyás ± ± 

Hőmérsékletvezérlés ± ± 

Rugalmasság - + 

Kezelés - ++ 

Oxigénbevitel   

Zsírok autooxidációja - + 

Szín - ± 

Konzerválás - ± 

 

Az összetétel főleg a márkás termékeknél (PICK szalámi, Gyulai, Csabai kolbász) általában 

titkosan kezelt. Jó összetételt várhatunk, ha 1/3 rész sovány húst, 1/3 rész zsírosabb húst és 

1/3 rész ipari szalonnát használunk fel a pasztához. A bemérés fűszerezett pasztasúlyra 140-

150 kg között változik a hagyományos szárazáruk esetén. A fő alkalmazott fűszerek: Bors, 

fokhagyma, köménymag, paprika. Utóbbiak mennyisége ízlés szerint változik 

1.1.14 Töltés: 

 

A töltés első részművelete a tömörítés és légtelenítés (vákuumozás). Régen ezt a labdává 

formázás és erőteljes töltőhengerbe dobással végezték. Ma vákuumtöltővel, vagy a Krämer-

Grebe töltőgépsorral végzik. Ez az un. Ágyútöltők kategóriája, ahol a paszta haladási iránya 

nem törik meg. 
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15. Ábra: Krämer-Grebe szalámi töltő gépsor 

 

16. Ábra: Az ágyútöltő (Krämer-Grebe) 

A töltéshez ajánlható még a lapátkerekes töltő. Ez kíméletes töltést biztosít, mivel a cellákba 

beeső paszta már nem mozog, és csak a töltő csőbe tolódik. A levegőt vákuum szívja el. A 

pasztából történő levegő kinyomódást a fokozatosan szűkülő cella térfogat (mozgó lapátkák + 

excentrikus tengely és szűkítő külső profil) 

 

17. Ábra: Lapátkerekes töltő (Handtman) 
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A kenődés elkerülése a töltés során: 

 A töltést 2°C kezdeti hőmérséklet alatt kell megkezdeni. 

 Töltő cső ne legyen túl szűk 

 A töltőcső belső felülete ne legyen érdes (súrlódás) 

 Túl nagy töltési nyomás elkerülése 

Légzárványok elkerülése 

 Vákuumtöltő alkalmazása légzsákok keletkeznek 

 Megfelelően nagy töltési nyomás alkalmazása sok üreg, gyenge állomány 

 

Rosszul előkészített belek és a massza nedves kézzel érintése szürke és zöldfoltosságot 

eredményezhet 

A pasztában maradó levegő rontja a színstabilitást, befolyásolja a mikrobiológiai stabilitást. A 

pontosan szabályozott nyomás, zúzódás, felmelegedés, légzsákok elkerülése 

 

A belek előkészítése 

A felhasználhatunk mesterséges és természetes beleket. A kolbászokat általában sertés 

vékonybélbe, míg a szalámikat kuláréba vagy vízgőz és füst áteresztő műbélbe (Nalo-Faser, 

Fibrán, Fibrous) töltjük. Előkészítésként a 20-30 perces kézmeleg vízben történő áztatás 

érvényes mindegyikre. A kuláré a vastagabb fala miatt adott esetben feldörzsölést is kíván a 

teljes rehidratálódáshoz. A kuláréba töltött terméket nehéz lekérgesíteni mivel vízleadása 

lassú a vastag és zsíros bélfalon keresztül. 

 

18. Ábra: Kuláréba töltött paszta leszikkasztás alatt 

1.1.15 Füstölés 

Füstölés és a füstölt íz kialakítása 

a) Füstölés Olyan művelet, amelynek célja az előállított füsttel a húskészítmények füstölt 

ízének és színének kialakítása, az eltarthatóság növelése, a termék jellegének 

kialakítása. A füst előállítása történhet keményfa közvetlen elégetésével vagy 

füstaromából annak regenerálásával. 

b) Füst ízesítés Olyan művelet, melyben a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő 
füstaromát a húskészítménybe juttatják (bekeverés, injektálás stb.) 

Lángolás: A húskészítmény felületének nyílt lánggal való kezelése, vagy forró füstölése. 
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A füstölés céljai: 

1. Aroma kialakítás 

2. Tartósítás: felületi baktérium szám csökkentésével + a felület leszárításával + a füst 

fenol és krezol származékai által 

3. Szín kialakítás 

4. Védelem az oxidációtól 

5. A pácszín rögzítés forró füstölésnél 

 

5. Táblázat A füstölési módok felosztása: 

Füstölési jellemző Hideg meleg forró 

Hőmérséklet <20°C 50-60°C 80-100°C 

Időtartam ideje napokban mért ideje órákban mért max 3-4 ideje percben mért kb. 50-60 perc 

Alkalmazás töltelékes árukhoz Színkialakításra, utólagos 

színkorrekcióra alkalmazzuk 

Szárazárukhoz és szalonnafélékhez 

 

A füstölést 7-10 napig 20°C alatti hőmérsékleten végzik. Szokásos még manapság is a 

hagyományos kőfüstölő alkalmazása, amelyben alul a fahasábok égetése mozgatható 

tolókocsin történik. A rudak legalább 4 m-re a tűz fölött vannak a felmelegedés elkerülése 

érdekében, és emellett a fahasábok felett rácsozat véd a leeső rudak tűzbe kerülésétől. A mai 

többteres/többszintes füstölőkben az alsó tér az un. tűztér, a füstképzés helye, és a füstöt 

hűtőaggregáton keresztül juttatva hűtjük le, és ezt a hűtött füstöt keringtetjük a 

füstölőkamrákban. 

 

 

19. Ábra: Hagyományos kőfüstölő 

Sok üzemben alkalmaznak un. zárt rendszerű füstölőket. Ekkor a füstgenerátort a füstölő 

termen kívül helyezték el. A füstből csak mintegy 10%-ot engednek el, és ezt pótolják friss 



18 

 

levegővel. Erre azért van szüksége, mert egy idő után elfogyna a levegő, illetve a légáram és 

rudak/párok közt egyensúlyi páratartalom alakulna ki, és leállna a száradási folyamat. Így 

kevesebb környezetvédelmi bírságot kell fizetni 
 

 

20. Ábra: Zárt rendszerű füstölőkamra 

A füstképzés alapszabályai 

 

A jó füst keményfa (bükk, éger, szil) stb., 300-400°C-on történő tökéletlen elégetése révén 

keletkezik. A gyanta tartalmú fafélék (fenyő, akác) fekete színt, kesernyés ízt okoznak, és 

csak speciális esetekben alkalmazzák. A hőfok felemelkedése esetén a termék színe a pirosas-

barnáról (sötét) barnás-pirosra változik, ami technológiai hibát jelent. A 

hőmérsékletemelkedést úgy akadályozzuk meg, hogy a fahasábokat a füstölő kocsiban kint 

gyújtják meg és utána a füstölőben már nem lánggal ég. A mai üzemek a füstgenerátokat 

használják, amelyek lehetnek 

 

Füstgenerátor típus Főbb jellemzők 

fűrészporos 

A fűrészport benedvesítjük, hogy a füstképzéskor a 

hőmérséklet csökkenjen, és a víz párolgására menjen el a hő. 

Gond van az adagoló garatban beboltozódással, az adagolás 

sokszor a kezelőtől függ és  a fűrészpor belobbanása gyakran 

megtörténhet. 

faforgácsos 

 

Selejt fákból, leeső fadarabokból ún. "abrichtolóval" 

faforgácsokat marunk le. Az előző beboltozódás a nagyobb 

részecskeméret miatt nem olyan nagy probléma. Itt az 

adagolást a garatban adagoló csiga segíti, így nincs 

beboltozódás. 

  



19 

 

dörzsfüstös 

 

A benedvesített farudat forgó fogaskerékre nyomjuk, amely a 

dörzshatás következtében füstöt képez. Itt a fordulatszámmal 

és a nyomóerővel eleve beszabályozzák, hogy láng nem 

képződhet. 

 

A füstgenerátokbeli belobbanást fotocellák (ma már nemigen használják, mert a lefeketedés 

miatt késve kapcsol), és hőmérsékletérzékelők segítségével a következő intézkedésekkel, a 

tűz keletkezésének három okának egyikének megszüntetésével, gátolják meg: Ezáltal fojtjuk a 

tüzet, és ismét csak füst képződik. A füstölés után a termék felülete piros ("piros szalámi"), és 

a füstölés végére kb. 10 % vizet veszít a termék. 

 
Intézkedés Hatás 

a láng megjelenésére víz bepermetező működtetése hőmérsékletcsökkenés párolgás révén, a nedves anyag 

nehezebben gyullad meg. 

az adagoló spirál nagyobb fordulatszámmal 

üzemeltetésével több anyag bejuttatása 

több anyagra jut ugyanaz a hő tehát az égéshez szükséges 

hőt nem érjük el. 

a levegő bevezetést zárása fojtás 

 

 

21. Ábra: Fűrészporos füstgenerátor 
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22. Ábra: Faforgácsos füstgenerátor 

 

 

23. Ábra: Dörzsfüst generátor 

A policiklikus aromás szánhidrogének (PAH) azután fejtik ki egészségkárosító hatásukat, 

hogy a máj enzimjei epoxidokká alakítják. Leggyakoribb és legtöbbet vizsgált képviselıjük a 

benzpirén. 3,4-benzpirén szennyeződés meghatározása füstölt élelmiszerekben (MSZ 

313:1983) 

 
24. ábra: A benzpirén szerkezete 
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PAH-okkal szennyezıdik az élelmiszer, ha nyílt lángon sütik, füstölik, vagy a környezeti PAH 

szennyezıdésnek van kitéve. Részleges pirolízis során magában az élelmiszerben közvetlenül 

is képzıdnek. A PAH-ok a növényi anyagcsere természetes termékei, sıt néhány 

mikroorganizmus is képes szintézisükre kis mennyiségben. Sütés közben a hús felületén 

keletkeznek PAH-ok, vagy a zsiradék lecsöpögve a faszénre vagy elektromos sütıre pirolízist 

szenved, és az illékony PAH lerakódik a húson. A faszén közelében levı hús több PAH-ot 

tartalmaz, mint a távolabb levı. Nagyobb zsírtartalmú húsból több zsiradék csorog ki, ami 

több PAH képzıdéséhez vezet. 300 C-on még nem mutatható ki PAH, míg 500-700 C-on 19 

különbözı PAH vegyületet detektáltak.  
 

1.1.16 A szárazáru érlelése: 

 

Érlelés: a húskészítmények megfelelő kémiai összetételét és ízanyagainak kialakulását 

biztosító technológiai folyamatok összessége, amely végezhető hagyományos, 

vagy gyorsított módon.  

Megjegyzés: A termék jellegétől függően az érlelés magában foglalhatja a 

pácolást/sózást, hőkezelést, füstölést, szárítást.  

Szárítás: elsősorban sózással kombinált tartósítási mód, a szárítás során a hőmérsékle-

ten kívül a levegő páratartalmát is szabályozzák. Megjegyzés: A szárítás során 

a készítmény tömege és térfogata csökken, amíg beáll az egyensúlyi relatív 

páratartalom.  

 

Kezdetben csak un. naturális érlelők voltak. Ebben az érlelő mester a külső körülmények 

alapján, szabályozta az érlelési paramétereket. Innen kapta a szalámi is a téli szalámi 

elnevezést, mert csak a téli időszakban lehetett gyártani. A technikai fejlesztések révén az 

évszázad közepén bevezették az un. félnaturális érlelőket. Ezekben már be lehetett állítani a 

hőmérsékletet a melegítő illetve hűtőegység segítségével. 

 

A jól képzett füst igazi egészségügyi kockázatot nem jelent, mert a rákkeltő benzpirének, csak 

magasabb hőmérsékleten jóval 400°C felett 

 
 

25. Ábra: Klímarendszerű érlelő berendezés 

A továbblépést a hőmérséklet mellett a páratartalom szabályozása adta. Magyarországon két 

érlelő típust alkalmaznak a kiszárításos (Marton-féle) és a nedvesség kicsapatásos (Imre-féle) 

érlelőket. 

A Marton féle rendszerben az érlelőből elszívott levegőt szilikagél szekrényen vezetik 

keresztül, amely adszorbeálja a levegő nedvesség tartalmát. Az adszorbens szilikagél 
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kimerülésekor a párhuzamosan kapcsolt szilikagél szekrényre váltanak át, és vízzel telítődött 

szilikagél szekrényt forró levegő átfúvatásával regenerálják 

 

 

26. Ábra: Marton-féle adszorpciós klíma 

Az Imre féle klímaberendezésben a h-y diagram alapján az érlelő térből elszívott levegőt 

hideg felületen a harmatponti hőmérsékletre illetve az alá hűtve víztelenítik. 

 

27. Ábra: A Mollier féle h-y diagram kinagyítva a szárazáru érlelésére vonatkozó 

területtel 
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28. Ábra: Imre féle klímarendszer 

A szalámi érlelés főbb lépései és paraméterei 

 visszanedvesítés kéreg felpuhítás a füstölés után az első napokban 

 szárítás 

 zöld penész lekefélés (2-3 héten) 

 penészmegtelepítés visszanedvesítéssel 

 további vízelvonás, érlelés 

 

A szárazáru külsô-,belsô vezérlô és vizsgálati paraméterei 

6. Táblázat: Az érlelés vezetés külső és belső paraméterei 

Az érlelés vezetés külső 

paraméterei 

Az érlelés vezetés belső 

paraméterei 

Vizsgálati paraméterek 

Hőmérséklet Só- és cukor tartalom Savfok (pH érték) 

 Zsírtartalom  

Páratartalom Aprítottsági fok Vízaktivitás (aw) 

 Marhahús részarány  

Légsebesség Starterkultúra Szilárdság (Newton) 

 Rúdátmérő Tömegveszteség 

 

7. Táblázat: A szeletelhető szárazáruk érlelési változatai 

Paraméter Gyors érlelés Közepes sebességű 

érlelés 

Lassú érlelés 

1. Lesavanyodás GdL és/vagy 

bakteriális 

savanyítás 

Bakteriális 

savanyítás 

Bakteriális 

savanyítás  

2. Nitrit-Nitrát alkalmazása Nitrit 2. Nitrit 2. Nitrát 

3. Érlelési hőmérséklet  1-2 nap 25°C-ig, 

utána 15°C 

1-2 nap 20-24°C-ig 

, utána 15°C 

Kezdetben 6-8, majd 

fokozatosan emelve 
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15°C-ig 

4. Eladás  10 nap után 20 nap után 8 hét után 

 

A nitrátos sókeverék használatáról ma már lemondtak, mivel a NO3
- 

-NO2
-
 átalakulás 

bakteriális része (nem káros baktériumok) nehezen befolyásolható, míg a kémiai út pl. pH 

érték beállítása révén jól szabályozható. A végtermékre vonatkozóan viszont maradék nitrit 

szintet kell garantálni. A maradék nitrátot is átszámítják nitritté. A maradék nitrit taralomra 

szükség van a botulinum mérgezés („kolbászmérgezés”) elkerülése végett  

 
Nitrátos pácsó        Nitrites pácsó 

 

 

  Bakteriális lebontás  Nem bakteriális lebomlás 

 

 

    Nitrit         NO+Mioglobin 

 

 

 

         NO-Mioglobin 

 

3HNO3    2 NO + HNO2 + H2O 

 

2HNO2   NO + NO2 + H2O 

 

29. Ábra: Színkialakulás - átpirosodás a füstölés érlelés során 

Léteznek un. kevert pácsó keverékek, amelyek mind nitritet mind nitrátot tartalmaznak. Ezek 

hasznosak, mivel már a folyamat elején is rendelkezünk nitrittel, így hozzájárul a termék 

stabilitásához. Itt is gondolni kell a végső nitrit tartalomra. Csak kész sókeveréket 

használjunk, ne mi mérjük ki külön-külön. 

 

 

 

Hőmérséklet [°C]       Páratartalom  [%] 

15°C              98 % 

  Páratartalom   Hőmérséklet 

 

     

6°C               80 % 

  

            80-90     idő[nap] 

30. Ábra: A hőmérséklet és a relatív páratartalom alakulása az érlelés folyamán 

1.1.17 Az érlelés vezetés módjai 

1.1.17.1 Tömegveszteségen alapuló érlelésvezetés 

Az érlelés során néhány naponta érdemes megmérni a szárazáruk tömegét. A mért 

különbségek adják a vízveszteséget. Ezt visszaszámíthatjuk átlagos víztartalomra. Általában 

7-10 rúd, több füstölőbotnyi, vagy egy kocsinyi terméket mérünk le. 
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ti XXAVT

1.1.17.2 Érlelés vezetés a kicsapatott vízmennyiség alapján 

 

Ha a hideg felületnek nekiütköztetett levegőből a kicsapatott vizet lemérjük, megint a rudak/párok 

tömegveszteségéhez jutunk. Ezt szintén könnyű elvégezni 

1.1.17.3 A számításos nyomonkövetés víztartalom alapján 

Fontos a kéregképződés (randosodás) kialakulás megakadályozásában, az eltérő méretű és 

műszaki adatok miatt (LANGE 1988). A szárazáru rúd higroszkópikus testként viselkedik. A 

szárítás nyomonkövetésének egyszerű módja a száradási görbék valamelyik formájában 

könnyű és szemléletes. A legegyszerűbb ezek közül a száradási görbét venni, amelyben a 

termék víztartalom változását az idő függvényében ábrázoljuk. A gradienses görbék olyan 

értelemben hasznosak, hogy könnyebb velük meghatározni a száradás kritikus pontját, ami 

után könnyen fellép a randosodás ha sok vizet vonunk el a felszíni rétegekből 

 

31. Ábra: A száradás szakaszai 

AB szakasz: ívelt szakasz, amelynek során a bél előáztatása során megtapadt víz párolgása 

jelenti a vízveszteséget. Ekkor a felület hőmérséklete megegyezik a nedves hőmérő 

hőmérsékletével. A vízveszteséget az alábbi egyenlettel számítjuk: 

 

 

Ahol: 

 VT = Vízveszteség 

  = Nedvesítési fok 

  = párolgási szám = /cp 

 X0 = levegő nedvességtartalom [%] 
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 Xt =telítési nedvesség tartalom [%] 

 

A BC szakaszban a víztartalom a középponttól a termék széléig csökken. Ez a szakasz addig 

tart, ameddig a termék felszínére elegendő vízutánpótlás tud kidiffundálni. Amikor a felszínre 

már nem képes elegendő víz kijutni a diffúzió révén a száradási görbében egy töréspont áll 

elő, a szakaszra az alábbi számítási képlet érvényes: 

 

2
4

2

0

exp
8 X

Dt

VTVT

VTVT
 (3)  

Ahol 

 VT = Víztartalom [kg víz/kg szárazanyag] 

 VT  = Kiegyenlítődési víztartalom [kg víz/kg szárazanyag] 

 VT0 = Kezdeti víztartalom [kg víz/kg szárazanyag] 

 X = Kaliber [m] 

 D = Diffúziós tényező [m
2
/s] 

 

A levegő-termék közti kapcsolat a szorpciós izotermákból származtatható. Megkeressük a 

megfelelő hőmérséklethez tartozó görbét, ez megadja a vízaktivitás illetve víztartalom értéket. 

 

CD szakasz: Amikor a víz  már nem tud pótlódni a felületen a terméken belüli vízdiffúzió 

révén a száradási sebesség egyre csökken. Ekkor a fenti képlet a következőképpen módosul: 

2

2

exp1
1

4
2

1

2

0

2

1

2
10

R

Dt

nn

n

n

n

JJ

J

VTVT

VTVT
 (4) 

 

01 J
D

R
J  (5)  

 

A ß tényező értéke az alábbi karakterisztikus egyenlet szerint alakul: 

Ahol D = diffúziós tényező [m
2
/s] 

 =sűrűség [kg/m
3
] 

R = sugár [m] 

 = párolgási szám 0,85 

 

Az érlelés vezetés a termék vízaktivitása alapján is lehetséges . A fenti ábrán mutatott 

görbétől le és felfele eltérések lehetségesek a penészréteg kialakukálások elősegítése és a 

randosodás meggátlása érdekében. Megfigyelték, hogy a randosodás akkor lép fel, amikor az 

érlelő páratartalma és a felületi réteg vízaktivitás*100 közti különbség meghaladja az 5 %-ot. 

Így ha vízaktivitás méréseket végzünk és kézben tudjuk tartani az érlelést. Vízaktivitás mérő 

hiányában a szárazáru beltartalmi értékeiből is következtethetünk a vízaktivitásra a 

DEMEYER egyenlet segítségével: 

Xaw 6039,00014,1 Ha X<0,1755 (1) 

Xaw 7614,00288,1 Ha x>0,1755  (2) 

Ahol X egysége: kg NaCl/kg víz 
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A beltartalmi értékek változnak a szalámi érlelés alatt. A só részaránya kétszeresére 4-5 %-ra 

nő. A klasszikus szárazáruk végső víztartalma 28 %. 10 % szabad vízre vonatkoztatva kicsi a 

vízaktivitás, ezért nem lehetséges a szárazáruban uralkodó vízaktivitáson az aflatoxin 

termelés. A pH csökkenés a száradás elején történik, majd, a száradás előrehaladtával leáll, 

érlelés végére a pH érték 6,8. A nitrát redukáló baktériumok segítenek a színkialakításban, a   

 

1.1.18 Nemespenészbevonatú szalámik: 

 

Vadpenész-bevonat: olyan penészbevonat, amelynek megjelenése emberi fogyasztásra 

alkalmatlan terméket eredményez. Ezt a penészbevonatos szalámiknál el kell 

távolítani (le kell kefélni). 

Nemespenész-bevonat: húskészítmények sajátos felületkezelése; megfelelő páratartalmú 

tér és nemespenészspórákkal teli levegő szükséges a kialakulásához. Megjegyzés: 

A nemespenész-bevonatú termék emberi fogyasztásra alkalmas.  

 

1-10 nap 

Visszapuhítás 8°C 94% páratartalmon a füstölés alatti leszáradás és a korai 

intenzív vízelvonás révén bekövetkező kérgesedés elkerülése érdekében. 

A szakasz alatt a levegő nedvességtartalma kb. 80%-ra csökken. A légsebesség 

1,5-15 m/s között változik. 

 

10-25 nap 

Előérlelés a fenti befejező paraméterek alapján. 

12-17% víz elvonása. 

Zöld penész kialakulása 

 

25-35 nap 

Zöld penészek lekefélése, 

visszanedvesítés 

18-20°C hőmérséklet 

 

35-70 nap 

Nemes (fehér) penész (Penicillium camemberti, Penicilium candidum, 

Scopulariopsis brevicaulis var. alba) bevonat kialakítása rövid 

visszanedvesítéssel 

maradék víz elvonása 28%-ig. 

32. Ábra: A penészbevonatos szalámik általános technológiája 

 

33. Ábra: Penészesedés az érleés során 
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1.1.19 A starterkultúrás szárazáru gyártás 

A starterkultúrák alkalmazásnak célja: 

 A paszta pH értékének lecsökkentése 

 Az érlelési idő lerövidítése 

 A káros mikroorganizmusok elnyomása 

 Aroma kialakítás 

 

Érlelésgyorsítók, érlelésszabályozó adalékok (starterkultúrák): olyan mikrobiológiai 

eredetű adalékok, amelyek elősegítik a húskészítmények szabályozott érlelését és 

egyben a pH-érték csökkenését idézik elő. 

 

A starterkultúrák baktérium színtenyészeteket jelentenek. Ezek adagolásával az érlelés, 

vízelvonás gyorsan megindul a gyors, a hús izoelektromos pontját megközelítő pH változás 

révén. A színtenyészet hozzáadásával elnyomjuk a számunkra káros mikroorganizmusokat, 

így kismértékben korrigálhatjuk a higiéniai problémákat. A starterkultúrákban szereplő 

baktériumok egy része nitrát redukáló, másik része cukorból savat képez. Vannak köztük un. 

aroma termelő mikrobák is amelyek hozzájárulnak a szárazáru aromájához, ízéhez is. Az 

eredetileg 2-3 hónapos érlelés akár egy hónaposra is csökkenthető.  

 

A hagyományos szárazáruk érleléséhez képest két lényeges különbség áll fenn: 

 A baktériumok életműködéséhez 22-25°C szükséges, ezért a starterkultúrás termékek 

érlelésének kezdetén magasabb hőmérsékletet alkalmazunk. 

 A termékből távozó nagymennyiségű víz érlelő térből elvonásához jóval nagyobb 

teljesítményű érlelő levegő cirkuláció és víz eltávolító rendszer kell. Ez azért lényeges, 

mert a szárazáruból távozó víz már szabad víz, és egyrészt ha a termékben marad romlási 

jelenségek léphetnek fel, másrészt, ha el is hagyja a terméket, de az érlelő térből nem 

vonjuk el, akkor a felületi nemkívánatos penészképződéssel kell szembenéznünk. 

 

A starterkultúrás szárazáru gyártás nehezen honosodott meg Magyarországon a hagyományos 

szárazáruhoz képest savanykás íz miatt. A magyar ízlésnek megfelelő szárazáru gyártásához 

nem szabad engedni, hogy a savtermelő baktériumok hamar túlsúlyba kerüljenek, mert ennek 

üres savanyú jellegű íz és aroma lesz a következménye. Mivel mind az aromaképző mind a 

savképző baktériumok kb. azonos hőmérséklet tartományt igényelnek, illetve a termék 

biztonság miatt nem növelhetjük meg jobban az érlelelő tér hőmérsékletét, a baktériumok 

szelektív cukor fogyasztását kell kihasználnunk. Ez azt jelenti, hogy a starterkultúra 

baktérium összetételre, a pasztaösszetételre és az érlelési körülményekre kell az adott gyártást 

kikísérletezni. A GdL (lásd pácolás) a savanyú jellege miatt nem terjedt el hazánkban. 

 

 Starter- és védőkultúrák alkalmazása: Ha a húskészítmények gyártásához érlelésgyorsítókat 

(starter- és védőkultúrákat) használnak fel, abban az esetben a termék megnevezésében az 

érlelésgyorsító alkalmazására egyértelműen utalni kell (pl. kolbász, érlelésgyorsító 

felhasználásával készült, vagy a gyorsérlelésű kifejezés alkalmazásával).  
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Starterkultúrás érlelési mintaprogram: A szakaszok között 30 percig +18°C-os füstölés (17 s 

füstölés 3 min szünet programmal) 

 
Szakasz Időtartam Hőmérséklet [°C] Páratartalom [%] 

1. Kiegyenlítődési fázis 4 óra   

2. 1-4 nap érlelési program 

2A: Páratartalom levitel 5 min  98-86 

2B: Szárítás 10 min 22 86 

2C: Kiegyenlítés 2 óra  92 

3. 5-8 nap érlelési programja 

3A: Páratartalom levitel 5 min  92-86 

3B: Szárítás 10 min 18°C 86 

3C: Kiegyenlítés 2 óra  92 

4. 9-14 nap érlelési programja    

4A: Páratartalom levitel 5 min  92 82 

4B: Szárítás 10 min 18°C 82 

4C: Kiegyenlítés 2 óra  88 

5. Naptól utóérlelés  14 75-85 

 

1.1.20 Hőkezelt és szárított termékek gyártás technológiája 

Ezek a termékek a forró füstöléssel és főzéssel jobb eltarthatóságot biztosítanak, és így a 

szárítás-érlelés könnyebben elvégezhető az alkalmazható magasabb szárítás-érlelési 

hőmérséklet következtében (jellegzetesen 20°C). Az alkalmazott gyártás technológia a 

következő: 
 

Pépkészítés: 10% vízzel és nitrites pácsóval szárazpép készítés 

 

Szemcsés anyag 8 mm-re ledarálás (sertés-, marhahús és ipari szalonna 

 

A pép és a szemcsés anyag összekeverése 

 

Töltés: jellegzetesen 60-65 mm átmérőjű áteresztő bélbe, 20 cm hosszra 

 

Füstölés-főzés a főtt töltelékes áruk szerint 

 

Érlelés: 20°C alatt, 75-80% relatív páratartalmon 38 % víztartalom 

elérésig 

 


