НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ХАЛАЛ ПРОДУКТИТЕ

Какво е Халал?
Халал е арабска дума, означаваща "законно" или "допустимо". Антоним на халал е харам,
което означава "незаконно" или "забранено". Когато става въпрос за храна и хранителни
продукти, халал е хранителен стандарт за всички мюсюлмани. Всички чисти неща и чисти
храни се смятат за халал със следните изключения:
- Свиня/свинско месо и неговите субпродукти.
- Животните, които неправилно са заклани или умрели преди
клането.
- Животни, заклани в името на някой друг, освен Аллах (Бог).
- Алкохол и упойващи вещества.
- Месоядни животни, хищни птици и влечуги.
- Кръв и вторични кръвни продукти.
- Храните, замърсени с някой от горепосочените продукти.
Въпреки че много неща са ясни като халал или харам, има други, които не са ясни. Тези
елементи се считат за съмнителни или за подозрителни, и е необходима повече
информация, за да се определят дали са халал или харам. Такива позиции често са
наричани „муштебихат”, което означава "съмнителни". Храните, съдържащи съставки като
желатин, ензими, емулгатори, аминокиселини и др., се смятат за проблематични,
съмнителни, тъй като често произхода на тези съставки е неясен или неизвестен.
Какво е халал сертифициране?
Халал сертифицирането е процес на квалифициране на независима организация от трета
страна да контролира производството на консумативи, удостоверяващ, че те са
произведени в съответствие със стандарти, производство, подготовка и съставки по халал
начин. След успешното приемане и изпълнение на халал процедурите в производствения
процес надзорната трета страна издава халал сертификат на производителя,
удостоверяващ че продукта е халал, което изисква храните освен да покриват
религиозните изисквания и да са здравословни и чисти.
Защо ни е необходимо халал сертифициране?
Халал сертифицирането се изисква за удостоверяване на дадена храна и консумативи, че
са приемливи за потребителите. Потенциалната потребителска маса на халал храни и
услуги включва над 1,5 милиарда мюсюлмани в света и много милиони други, които
избират да се хранят с халал продукти, които са полезни за здравето, приготвени в
хигиенни среди и не съдържат вредни химикали.
Къде могат да се намерят халал сертифицирани продукти и съставки?
Халал сертифицирани продукти могат да бъдат открити на много места. При
производството на халал продукти най-добре е да използвате халал сертифицирани
съставки. Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България
може да ви помогне да намерите източници на халал сертифицирани съставки.
Какъв пазарът за халал сертифицирани продукти?
Пазарът за халал сертифицирани продукти е огромен и бързо нараства, тъй като
потенциално включва над 1,5 милиарда мюсюлмани по целия свят. Нека не забравяме, че
има над 20 милиона мюсюлмани в Европа, толкова в Американския континент, над 300
милиона в Африка, над 200 милиона в Близкия Изток и над 800 милиона в Азия.

В последно време расте и броят на немюсюлманите, които са избрали да ядат халал
сертифицирани продукти, защото те са чисти и произведени по един хуманен начин по
отношение на закланите животни.
Кашер продуктите халал ли са?
Както вече посочихме в исляма халал означава "законно" или "разрешено".
Когато става въпрос за месо и птици, мюсюлманите използват термина „зебх” (ислямско
клане) за халал животно, заклано от мюсюлманите в определения ислямски начин. (Месо
от животни, коит са харам, не стават халал, дори ако те са заклани по определения
ислямския начин.)
Обратно, кашер е термин, подобно на значението на халал, но има много разлики. Някои
от различията са изброени по-долу:
Ислямът забранява всички упойващи средства, включително алкохол, ликьор и
вино, докато юдеизма разрешава алкохола. Оттук кашерните храни могат да съдържат
алкохол. А те се считат за харам в исляма.
Желатинът от много евреи се счита за кашерна, независимо от източника си на
произход. Докато за мюсюлманите, ако желатинът се приготвя от свине, той е харам. Дори
ако се приготвя от крави, които не са заклани по ислямските норми, много учени смятат
този желатин за харам.
На практика кашер не изисква евреите да произнасят името на Бога по време на
клане, но при мюсюлманите трябва да се произнася името на Аллах при клането на всички
животни.
Има и други разлики между халал и кашер, които правят някои кашерни продукти харам
или съмнителни по отношение на мюсюлманското потребление.
Тези различия могат да изглеждат незначителни за някои хора. Поради това могат да
извършат действия, които могат да са харам, а това е много тежко престъпление според
исляма. Консумацията на алкохол или свинско месо е явно нарушение на заповедите на
Аллах и не бива да бъде пренебрегвано. Произнасянето на името на Аллах по време на
клане е акт на поклонение и послушание пред Господаря на световете. Освен това
произнасянето на Аллаховото име има ключово значение за много благословии и
възнаграждения.
Какво е ислямското виждане при определяне на халал и харам?
Списъци с продукти, които са халал и харам, се появили поради загрижеността на
мюсюлманите по отношение на качеството на храните, които се предлагат на пазара.
Просветени в религията си и съвременните науки мюсюлмани решили да проучат различни
продукти и съставки, за да дадат указания на други мюсюлмани за тяхното състояние.
Списъците с халал и харам продуктите служат на целите на обучението на мюсюлманските
потребители относно консумирането на хранителни съставки и продукти. Също така тези
списъци, които разглеждат съставките, са полезни в разбирането на етикетите на
продуктите, както и получаването на информация за извършване на халал избор.
От друга страна тези списъци със специфични продукти са полезни и заради това, че
състоянието на продуктите може да се промени по всяко време и това може да доведе до
консумация на забранени от исляма продукти. Това е така, защото халал храните на
Международната организация по халал продукти предлага халал услуги за сертифициране
на хранителните доставчици. Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в
Република България контролира производствените обстоятелства като мюсюлмански
одитори разглеждат и одобряват съставките, за да се гарантира, че даден продукт е халал.
Когато даденият продукт е одобрен, Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание
в Република България позволява на продукта да носи обозначението халал и съответния
символ върху опаковката му. Това е най-сигурният начин да се знае дали въпросният
продукт халал или не.

Какви опасения имаме?
-

Относно източника на месо.

-

Използване на харам и/или съмнителни съставки.

-

Използването на общи скари, пещи, печки и др. за свинско месо и други продукти.

-

Наличие на алкохол в рамките на предприятието.

Замърсяване от сервитьори, готвачи, докосвайки харам и халал храни в същото
време.

