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Előadás áttekintése
• Tojástermelés és tojástermékek 

előállításának higiéniája
– vonatkozó jogszabályok és fogalmak
– tojástermelés higiéniai feltételei
– tartástechnológia és higiénia kapcsolata
– tojástermelés főbb higiéniai veszélyei
– tojástermékek előállításának higiéniája



Bevezetés

• Tojás kedvező táplálkozásbiológiai értéke: 100
• Hasznos tápanyagok forrása:

– Fehérjék,
– esszenciális aminosavak,
– vitaminok (D-, A-, B2-, B12 vitamin)

• Éves tojásfogyasztás Magyarországon 284-287 
db/fő/év.

• Leggyakoribb forrása a Salmonella-fertőzésnek.





Vonatkozó jogszabályok

• 853/2004/EK – tojás fogalma
– Tenyésztett madarak olyan nyers, nem törött

és nem keltetett héjas tojásai jelenti, amely
közvetlen emberi fogyasztásra vagy
tojástermék előállításra alkalmas.

• 1028/2006/EK – tojás fogalma: csak a
héjas tojások

• 557/2007/EK
• MÉK 1-3-1907/1990



Fogalmak
• Tojáslé: tojás feldolgozatlan tartalma a héj 

eltávolítása után.
• Tojástermék: olyan feldolgozott termékek, 

amelyek a tojás ill. a tojás különböző 
alkotórészeinek vagy tojások keverékének 
feldolgozásából vagy az így nyert termékek 
további feldolgozásából származnak.

• Törött tojás: héj + héjhártya is törés jeleit mutatja.
• Repedt tojás: sérült a héj, de nem törött és ép a 

héjhártya.



A tojástermelés higiéniai feltételei

• Tojástermelési tevékenység végzése
– Illetékes állategészségügyi hatóság által 

nyilvántartásba vett, regisztrációs számmal 
ellátott vállalkozás.

• Egyedi jelölés 50 tojótyúknál többet tartó 
gazdaságban

• Folyamatos állategészségügyi felügyelet



Tartástechnológia és higiéniai 
kapcsolata

• Tartástechnológia típusa
– Ketreces – tiszta tojáshéj

• tojáskezelési folyamat automatizáltsága

– Mélyalmos – magas összcsíraszám
• tojófészkek állapota – elsődleges a tojáshéj szennyeződés 

miatt
– gyakori alomcsere
– alom fertőtlenítés (paraformaldehiddel), takarítás, tisztítás

• tojásgyűjtés naponta 3-4-szer

– Volierek – porszennyezés, magas összcsíraszám



Tojástermelés főbb higiéniai 
veszélyei

a) tojóállományok egészségügyi állapotával, 
takarmányozással, tartásával összefüggő 
tényezők:
- állomány Salmonella-fertőzöttsége, 

vakcinázási programok, gyógykezelések,
- tartási körülmények, tojófészek tisztasága, 

állatjóléti szempontok,
- takarmányozás, íz  és szaghibák keletkezése,
- telepi takarítás, fertőtlenítés,



Tojástermelés főbb higiéniai 
veszélyei

b) A tojások kezelésével, szállításával, 
felhasználásával kapcsolatos tényezők:
- a tojáshéj védelme,
- a tojások összegyűjtése, telepi tárolása,
lámpázása, fertőtlenítése, szállítása,
- nyomon követhetőség, jelölés,



Mikrobiológiai veszélyek
• Salmonella-fertőződés

– germinatív út
– tojáshéj bálsárral történő kontaminációja –

héj pórusain át jut a tojásba – kutikula réteg 
gátolja 
• mosás, dörzsölés – elősegíti a Salmonella

bejutását, elszaporodását a tojásban;
• meleg – Salmonella nagyobb penetráló 

képessége;
• hosszabb 2-3 hetes tárolási idő – kutikula 

lepereg;



Kémiai anyagok, takarmányozás 
hatása

• Gyógyszermaradványok
– állomány kezelése csak engedélyezett készítménnyel
– nincs élelmiszer egészségügyi várakozási idő

• Takarmányozás
– gyógyszeres takarmányok
– halliszt – Salmonella fertőzés, tojás halízű lesz
– zöldtakarmány, olajos magvak – tojás ízhiba
– szaghiba

• trágya felhalmozódás NH3 bediffundál a tojásba
• tisztítás, fertőtlenítés



• Közfogyasztásra szánt tojás mosása, száraz dörzsölése 
TILOS!

• összegyűjtés
• telepi tárolás

2-18 ºC-on, idegen szagtól, közvetlen
fényhatástól mentes száraz helységben
az elszállításig

• lámpázás – közvetlen értékesítés a telepen
– forgalomba hozatal, felhasználás előtt
– ép, sértetlen tojások kiválogatása

• fertőtlenítés
– ózon 
– UV-C

Tojás kezelése



• Friss tojás
– idegen anyagok jelenléte
– vér- / húsfoltosság

• Tárolt tojás
– légkamra méret növekedése
– úszó/ lengő sárgája
– penészfoltos héj
– baktériumos rothadás

Tojás elváltozások



Tojások osztályozása

– A osztály vagy friss 
XL < 73 g
L 63-73 g
M 53-63 g
S < 53 g

– B osztály 2. osztályú ill. tartósított
– C osztály gyenge minőségű, 

élelmiszeripari felhasználásra szánt



Tojások jelölése
„A” osztályú tojások egyedi megjelölése - Termelői kóddal

– állattartás technológiai kódja (0; 1; 2; 3; 4)
– HU
– megye vagy a főváros 2 jegyű kódja
– állat-egészségügyi kerület sorszáma
– T- tojótyúk
– állattartó telep 2 jegyű sorszáma
– „/” után az istálló száma

„A” osztályú tojás fogyasztói csomagolásán:
– tojáscsomagoló azonosító
– tojás minőségi, tömegosztálya
– minőségmegőrzési idő, 28 nap
– javaslat a hűtve tárolásra
– állattartás típusának megjelölése



Tojások mikrobiológiája
Tojássárgája pH 6,0-6,5
Tojás kettős védelmi rendszere

a) külső
b) belső – lizozim  Gram –

avidin, konalbumin

Tojásfehérje pH 7,6 ami a tárolással nő
Légkamra – Mucor, Penicillium
Romlás - rothadás

Pseudomonas, Proteus, Aeromonas



Tojástermékek előállításának 
higiéniája

• Engedélyezett létesítményben – 852/2004/EK
• Munkafolyamatok elkülönítése – 853/2004/EK

– tojásátvétel és raktározás;
– osztályozás, lámpázás, jelölés, csomagolás;
– tojásmosás, és/vagy fertőtlenítés, öblítés, szárítás;
– tojások feltörése, tojástartalom kinyerése;
– tojáslé szűrése, hűtése, tárolás, pasztőrözés; 
– tojáslé, egyéb tojástermékek kiszerelése, csomagolása;
– tojáslé és a tojástermék készáru hűtött tárolása;
– tojáslé szárítása, szárított tojástermékek csomagolása;



Követelmények
Mikrobiológiai – 2073/2005/EK
- élelmiszerbiztonsági – Salmonella 0/25g
- technológiai-higiéniai – Enterobacteriaceae

10 CFU/g – 100 CFU/g

Egyéb – 853/2004/EK
- 3-OH vajsav koncentráció (10mg/kg-ot nem haladhatja meg)
- tejsavtartalom (1g/kg-ot nem haladhatja meg)
- tojáshéjmaradék (100mg/kg-ot nem haladhatja meg)



Tojás rendellenességei és hibái

• Rendellenesség a tojás fejlődése során 
keletkezik.

• Hibák a szállítás, tárolás során 
érvényesülő fizikai hatások/tojásban 
végbemenő természetes, fizikai-kémiai 
folyamatok és mikrobiológiai fertőzések 
következménye
– friss tojás hibái
– tárolás alatti hibák



Élelmiszeripari feldolgozásra 
hőkezelés után alkalmas tojás

Héja szennyezett
Repedt vagy horpadt tojás
Apadt
Úszó, lebegő sárgájú
Vér- vagy húsfoltos
Hűtött ill. fagyasztott



Fogyasztásra alkalmatlan

• Nem felel meg a 2073/2005/EK rendelet 
élelmiszer-biztonsági követelményeinek.

• Egészségre ártalmas vegyianyag-maradékot 
tartalmaz a vonatkozó jogszabályi előírásokat 
meghaladó mértékben.

• Különböző baromfifajok tojásának 
összekeverésével készült.

• Tiltott szert adtak hozzá vagy azzal kezelték.



Előadás összefoglalása

• Tojástermelés és tojástermékek 
előállításának higiéniája
– vonatkozó jogszabályok és fogalmak
– tojástermelés higiéniai feltételei
– tartástechnológia és higiénia kapcsolata
– tojástermelés főbb higiéniai veszélyei
– tojástermékek előállításának higiéniája



Előadás ellenőrző kérdései
• Mi törött és repedt tojás közötti különbség?
• Milyen osztályokat különböztethetünk meg tojások 

esetében?
• Melyek az étkezési tojás biztonságát veszélyeztető főbb 

tényezők?
• Hogyan osztályozhatók az A osztályú tojások tömegük 

szerint?
• Milyen alkotó elemekből áll a tojás védelmi rendszere?
• Sorolja fel a tojástermék előállítás főbb lépései!
• Melyek a fogyasztásra alkalmatlan tojástermékek 

jellemzői?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A vágás fiziológiája

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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