
CÂTEVA CUVINTE DESPRE PRODUSELE HALAL 

Ce este Halal? 

 

Halal este un cuvânt arab care înseamnă "legal" sau 
"permis". António de halal este haram, ceea ce înseamnă 
"ilegal" sau "interzis". Când vine vorba de alimente și 
alimente, halal este un standard nutrițional pentru toți 
musulmanii. Toate lucrurile curate și alimentele curate 
sunt considerate halal, cu următoarele excepții: 

- Porc/porc și subprodusele sale. 

- Animale care au fost sacrificate pe nedrept sau au murit 
înainte de sacrificare. 

- Animale sacrificate în numele altcuiva decât Allah 
(Dumnezeu). 

- Alcool și narcotice. 

- Carnivore, păsări de pradă și reptile. 

- Sânge și subproduse. 

- Alimente contaminate cu oricare dintre produsele de mai sus. 

În timp ce multe lucruri sunt la fel de clare ca halal sau haram, există altele care nu sunt clare. 
Aceste elemente sunt considerate suspecte sau suspecte, și mai multe informații sunt necesare 
pentru a determina dacă acestea sunt halal sau haram. Astfel de poziții sunt adesea denumite 
"mishtebihat", ceea ce înseamnă "dubios". Alimentele care conțin ingrediente, ar fi gelatina, 
enzimele, emulsifianții, aminoacizii etc., sunt considerate problematice, discutabile, deoarece 
adesea originea acestor ingrediente este neclară sau necunoscută. 

Ce este certificarea halal? 

Certificarea Halal este un proces de clasificare a unei organizații terțe independente pentru a 
controla producția de consumabile, certificând că acestea sunt fabricate în conformitate cu 
standardele, producția, prepararea și ingredientele în modul halal. După adoptarea și punerea în 
aplicare cu succes a procedurilor halal în procesul de fabricație, terțul de supraveghere eliberează 
producătorului un certificat halal care certifică faptul că produsul este halal, care necesită alimente 
în plus față de acoperirea cerințelor religioase și de a fi sănătos și curat. 

De ce avem nevoie de certificare halal? 

Halal de certificare este necesară pentru a certifica un produs alimentar și consumabile care sunt 
acceptabile pentru consumatori. Masa potențială de consum de alimente halal și servicii include 
peste 1,5 miliarde de musulmani din întreaga lume și multe milioane de alții care aleg să mănânce 
produse halal, care sunt benefice pentru sănătate, preparate în medii igienice și nu conțin 
substanțe chimice nocive. 

Unde pot fi găsite produsele și ingredientele certificate halal? 



Halal produse certificate pot fi găsite în multe locuri. În fabricarea de produse halal, cel mai bine 
este de a utiliza ingrediente certificate halal. Principalul muftiu al Confesiunii Musulmane din 
Republica Bulgaria vă poate ajuta să găsiți surse de ingrediente certificate halal. 

Ce piață pentru produsele certificate halal? 

Piața pentru produsele certificate halal este uriașă și este în creștere rapidă, deoarece include 
potențial peste 1,5 miliarde de musulmani din întreaga lume. Să nu uităm că există peste 20 de 
milioane de musulmani în Europa, atât de mult pe continentul american, peste 300 de milioane în 
Africa, peste 200 de milioane în Orientul Mijlociu și peste 800 de milioane în Asia. 

În ultima vreme, numărul de non-musulmani care au ales să mănânce produse certificate halal a 
crescut, de asemenea, deoarece acestea sunt curate și produse într-un mod uman în ceea ce 
privește animalele sacrificate. 

Cușer halal produse? 

După am subliniat deja în Islam, halal înseamnă legal sau permis. 

Când vine vorba de carne și păsări de curte, musulmanii folosesc termenul de "zebh" (sacrificare 
islamică) pentru un animal halal sacrificate de musulmani în mod islamic desemnat. (Carnea de la 
animalele haram nu devine halal, chiar dacă acestea sunt sacrificate în mod islamic desemnat.) 

În schimb, cușer este un termen similar cu sensul de halal, dar există multe diferențe. Unele dintre 
diferențele sunt enumerate mai jos: 

Islamul interzice toate narcoticele, inclusiv alcoolul, lichiorul și vinul, în timp ce iudaismul permite 
alcoolul. De aici, alimentele cușer pot conține alcool. Și ele sunt considerate haram în Islam. 

- Gelatina de la mulți evrei este considerată cușer, indiferent de sursa sa de origine. În timp ce 
pentru musulmani, dacă gelatina este preparată din porci, este haram. Chiar dacă este preparat 
de vaci care nu sunt sacrificate în conformitate cu normele islamice, mulți savanți consideră 
această gelatină a fi haram. 

- În practică, cușer nu cere evreilor să pronunțe numele lui Dumnezeu în momentul măcelului, dar 
musulmanii trebuie să pronunțe numele lui Allah în sacrificarea tuturor animalelor. 

Există și alte diferențe între halal și kosher care fac unele produse haram kosher sau discutabile în 
ceea ce privește consumul musulman. 

Aceste diferențe pot părea triviale pentru unii oameni. Prin urmare, ei pot comite acte care pot fi 
haram, iar aceasta este o crimă foarte gravă în conformitate cu Islamul. Consumul de alcool sau 
carne de porc este o încălcare clară a poruncilor lui Allah și nu trebuie ignorat. Pronunțarea numelui 
lui Dumnezeu în momentul măcelului este un act de închinare și supunere față de Domnul lumilor. 
Mai mult decât atât, pronunțarea numelui lui Dumnezeu este cheia multor binecuvântări și 
recompense. 

Ce este viziunea islamică în definirea halal și haram? 

Liste de produse care sunt halal și haram au apărut din cauza preocupărilor musulmanilor cu privire 
la calitatea produselor alimentare de pe piață. Luminat în religia lor și științele moderne musulmanii 
au decis să studieze diverse produse și ingrediente pentru a da instrucțiuni altor musulmani cu 
privire la starea lor. Listele de produse halal și haram servesc scopurilor de educare a 
consumatorilor musulmani despre consumul de ingrediente alimentare și produse. De asemenea, 



aceste liste, care se uită la ingrediente, sunt utile în înțelegerea etichetelor de produs, precum și 
obținerea de informații despre a face alegeri halal. 

Pe de altă parte, aceste liste de produse specifice sunt, de asemenea, utile, deoarece starea 
produselor se poate schimba în orice moment, iar acest lucru poate duce la consumul de produse 
interzise de Islam. Acest lucru se datorează faptului că halal alimente ale Organizației 
Internaționale halal Produse oferă servicii de certificare halal pentru furnizorii de alimente. Muftiul 
principal al Confesiunii Musulmane din Republica Bulgaria controlează circumstanțele de 
producție, deoarece auditorii musulmani examinează și aprobă ingredientele pentru a se asigura 
că un produs este halal. Atunci când produsul dat este aprobat, muftiul șef al Confesiunii 
Musulmane din Republica Bulgaria permite produsului să poarte denumirea halal și simbolul 
corespunzător pe ambalajul său. Acesta este cel mai sigur mod de a ști dacă produsul halal în 
cauză sau nu. 

Ce preocupări avem? 

- Despre sursa de carne. 

- Utilizarea haram și / sau ingrediente discutabile. 

- Utilizarea de grătare comune, cuptoare, sobe, etc. pentru carnea de porc și alte produse. 

- Prezența alcoolului în unitate. 

- Contaminarea de către chelneri, bucătari, atingerea haram și alimente halal, în același timp. 

 


