


Ryby ze względu na wysoką wartość odżywczą i 
walory smakowe są cennym surowcem 
wykorzystywanym w produkcji gastronomicznej.

Ryby pozyskiwane są :

 z ich naturalnego środowiska, dzięki różnym 
technikom połowowych

 Inne są specjalnie hodowane w sztucznych 
zbiornikach wodnych 



Podział ryb ze względu na środowisko, w którym 
żyją:

• Słodkowodne (karp ,szczupak, sandacz, lin, sandacz, sum)

• Morskie (halibut, fladra, sola, tuńczyk, turbot, sardynka, dorsz, makrela, śledź)

• Dwuśrodowiskowe (łosoś, węgorz, jesiotr, pstrąg tęczowy)

W handlu ryby dzieli się na:

• Żywe, przechowywane w wodzie 
(ryby słodkowodne)

• Świeże śnięte lub zabite

• Przetwory rybne



Podział ryb ze względy na 
systematykę

śledziowate karpiowate łososiowate

dorszowate makrelowate flądrowate

okoniowate solowate szczupakowate



Podział ryb ze względu na zawartość tłuszczu i jakość mięsa

W zależności od zawartości tłuszczu: Ze względu na jakość mięsa:

Chude
< 1,5 % tłuszczu

Szczupak, sandacz,
okoń, ryby 
dorszowate, flądra, 
sola

I grupa:
Doskonały smak 
mięsa, mało ości

Łosoś, sola, turbot,
pstrąg, węgorz, 
jesiotr

Półtłuste 
1,5-5 % tłuszczu

Karp, leszcz, certa,
pstrąg, sieja, 
ostrobok

II grupa:
Bardzo smaczne 
mięso, średnia 
zawartość ości

Karp, lin, certa, 
szczupak, sandacz, 
okoń, sum

Tłuste
> 5% tłuszczu

Łosoś, śledź przed 
tarłem, makrela, 
sardynka, tuńczyk, 
halibut

III grupa:
Dobry smak mięsa, 
dużo ości

Leszcz, karaś, płoć, 
brzana, ukleja



NA WARTOŚĆ UŻYTKOWA RYB WPŁYWAJĄ:

 Obecność i rodzaj łusek lub płetw

 Grubość skóry

 Ciężar i rodzaj kości

 Obecność galaretowatej tkanki łącznej u ryb płaskich

 Ilość i rodzaj ości

 Wady fizjologiczne np.  toksyczność surowego osocz 
węgorza



Ryby tłuste morskie żywiące się planktonem lub innymi rybami 
są cennym źródłem kwasów DHA i EPA

Kwasy omega -3 występują w olejach ryb: halibut, makrela, 
śledź, szprot, łosoś atlantycki, sardynka, pstrąg, tuńczyk, dorsz.

Zawartość omega -3 zależy od gatunku i stanu fizjologicznego 
ryb, pory roku i akwenu połowu

Ryby z oceanów północnych mają więcej kwasu EPA, a ryby z 
mórz południowych więcej kwasu DHA



Przeciętna zawartość składników w 100 g 
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Wartość odżywcza ryb
Składniki i średnia % 
zawartość 

Charakterystyka

BIAŁKA:
13-22 %

WODA 
36-75 %

Strawność białka ryb jest bardzo wysoka, waha się w granicach 93-97 % (ze 
względu na niską zawartość kolagenu i elastyny). Ryby zawierają białka:
• wysokowartościowe – 95-97 % wszystkich białek mięsa ryb, głównie 
albuminy i globuliny, mało mioglobiny decydującej o zabarwieniu mięsa ryb
•Niskowartościowe – przede wszystkim kolagen w niewielkiej ilości, głównie 
w skórze .

Tłuszcze
0,1-30 %

Większość ryb zawiera mało tłuszczu, u ryb chudych występuje on w 
wątrobie, układzie kostnym, a tylko w niewielkim stopniu w tkance 
mięśniowej. Wyjątek stanowią ryby tłuste, u których występuje głownie w 
tkance mięśniowej. 
• Tłuszcze ryb cechuje wysoka przyswajalność (92 %), wynikające z bardzo 
dużej zawartości kwasów nienasyconych. Kwasami tłuszczowymi o 
szczególnym znaczeniu są długołańcuchowe polienowi kwasy tłuszczowe z 
rodziny n-3, które są biochemiczną pochodną kwasu alfa-linolenowego. 
•NNKT obniżają poziom cholesterolu frakcji LDL - usprawniając pracę serca. 
Dlatego najbardziej cenne żywieniową są tłuste ryby morskie, zawierające 
więcej niż 7% tłuszczu w tkance mięśniowej 
• Spożywanie tłustych ryb morskich ( przynajmniej 1-25 razy w tygodniu jest 
niezbędnym elementem profilaktyki przeciwmiażdżycowej. 



C.N.D

CUKROWCE
Do 1%

Śladowe ilości cukrowców ( glukoza i glikogen w wątrobie) w mięsie ryb nie mają 
praktycznie wpływu na wartość żywieniową ryb.

WITAMINY Ryby są cennym źródłem witamin:
• rozpuszczalnych w wodzie: z grupy B: B1, B2, PP, H, kwasu foliowego, kwasy 
pantotenowego, 
• rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, 
Szczególnie bogaty w witaminy jest tłuszcz w wątrobie dorsza, makreli i 
tuńczyka

SKŁADNIKI
MINERALNE
0,6-1,6 %

Występują  wszystkie makro i mikroelementy niezbędne w żywieniu człowieka, 
głównie: Ca, P, S, Mg, K, Fe, Cu, Co, F. Ryby są najlepszym źródłem jodu i 
fosforu.  



Mięso ryb w porównaniu z mięsem 
zwierząt  rzeźnych ma więcej P, K, 

Mg, a ryby drobnoościste więcej Ca

Wartość energetyczna:

*  ryb chudych (60– 115 kcal/100 g); 

* ryb tłustych, wędzonych, solonych 
marynowanych (do 400 kcal/100 g)

Ryby morskie są naturalnym 
źródłem jodu, dostarczają też więcej 

Na niż ryby słodkowodne



Budowa ryb



Ciało ryb w większości przypadków ma kształt wydłużony, 
wrzecieniowaty, a także wężowaty i bocznie spłaszczony 

Mięśnie ryb tworzone są z segmentów (tzw. miomerów połączonych 
cienkimi przegrodami z tkanki łącznej tzw. mioseptami. Miosepty
oddzielają część grzbietową i brzuszną oraz łączą ze sobą miomery)

U ryb można wyróżnić białe i czerwone lub ciemne mięśnie szkieletowe. 
Barwa mięśni zależy od zawartości mioglobiny



Podział tuszek i półfabrykatów

Sposób podziału tuszek ryb zależy od przeznaczenia kulinarnego i 
wielkości ryby. Małe ryby (do 300 g) pozostawia się w całości.

Duże ryby o masie ponad 1,5 kg dzieli się na dzwonka o masie 110 – 120 g, 
krojąc rybę  w poprzek kręgosłupa wraz z ośćmi i skórą.

Duże dzwonka można rozciąć wzdłuż kręgosłupa na tzw. półdzwonka. 

Najczęściej ryby poddaje się filetowaniu



Ocena świeżości ryb

Mięso ryb znacznie szybciej ulega zepsuciu niż mięso 
zwierząt rzeźnych. Przyczyny szybkiego psucia się ryb jest:

❖ większa niż w mięsie zwierząt rzeźnych zawartość wody,

❖ podwyższona temp. po wyjęciu z wody

❖znaczna ilość wydzielającego się śluzu, który jest dobrą 
pożywką dla drobnoustrojów

❖zmniejszenie odporności tkanki mięśniowej



Ocena świeżości ryb
Cechy Ryby świeże Ryby nieświeże

Łuska Gładka, połyskująca, ściśle 
przylegająca do skóry

Bez połyski, łatwo dająca się 
usunąć ze skóry

Skóra Błyszcząca, wilgotna, gładka, 
czysta o wyraźnym zabarwieniu

Mętna, sucha, pomarszczona, o 
niewyraźnej barwie

Śluz Przezroczysty, nieciągliwy Mętny, szary, gęsty, ciągliwy

Woń skóry Świeża, swoista dla danego 
gatunku ryb

Rybia, amoniakalna, gnilna, 
zjełczała

Oczy Pełne, wypukłe, rogówka 
błyszcząca

Wpadnięte, rogówka zmętniała

Skrzela Zapach świeży, kolor 
jasnoczerwony, wygląd – listki 
wyraźnie zaznaczone, pokryte 

przezroczystym śluzem

Zapach rybi, amoniakalny, gnilny, 
kolor szary, nawet brunatny; 

wygląd- listki zlepione, pokryte 
śluzem mętnym, żółtym, 

ciągliwym

Trzewia Łatwość rozeznania 
poszczególnych narządów

Trudności w odróżnieniu 
poszczególnych narządów

Mięso Woń swoista, świeża: barwa 
biaława; wygląd – jasne szkliste 

Zapach gnilny: barwa 
szarożółtawa, nawet czerwona, 

mętne



Podstawowy asortyment potraw z ryb 
Rodzaj obróbki Asortyment

Gotowanie ( również na parze) Z wody, zupy rybne, w sosach

Smażenie Saute, panierowane, w cieście

Pieczenie W całości lub w porcjach, na grillu, ruszcie, pergaminie, folii 
oraz w sposób naturalny

Zapiekane Pod sosem np. beszamelowym, chrzanowym, śmietanowym, 
zapiekanki, nadzienie z  warzyw

Duszone Po kaszubsku, w pomidorach, po nelsońsku, flaczki z lina, i 
inne

Z masy mielonej Pulpety, rolady, kotlety i sznycle, hamburgery, klopsiki i 
zraziki

Przekąski zimne Galantyny i rolady, carpaccio, w galarecie i galaretki
porcjowane, w sosach majonezowych, sałatki i pasty, po 

grecku, pasztety



Owoce morza



• Frutti di mare

• Seafood

• Podstawowy 
pokarm min. 
w Japonii, 
południowych 
Włoszech i 
Francji

Owoce 
morza



Podział bezkręgowców jadalnych
skorupiaki

Mięczaki
inne

głowonogi małże ślimaki

Homary
Langusty
Krewetki
Kraby
raki

Kalmary
Mątwy
ośmiornice

Ostrygi
Mule (omułki)
Sercówki
przegrzebki

Winniczki
Ucho morskie
Trąbiki
pobrzeżki

Jeżowce jadalne
styrzykwy



Wartość odżywcza owoców morza
Owoce morza dostarczają białko charakteryzujące się wysoką strawnością oraz 

zawartością aminokwasów: gliacyny, tauryny, proliny i alaniny .

Wartość energetyczna krewetek 59 kcal/ 100 g, a inne skorupiaki 113 kcal/ 100 g.

Ostrygi i kalmary zawierają dużą ilość cholesterolu

Są źródłem witamin rozpuszczalnych w wodzie głównie PP i B12 

Bogate w składniki mineralne : Ca, P, Mg, S, J, Se, F, Mn 

Zawierają poniżej 2% tłuszczu bogatego w NNKT



Wpływ kwasów n-3 na organizm



1. Wpływ na układ sercowo  – naczyniowy:

 Kardioprotekcyjne działanie (zmniejszenie częstości 
rytmu serca, działanie antyarytmiczne, obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie kurczliwości 
naczyń krwionośnych, zmniejszenie agregacji płytek 
krwi, zmniejszenie nasilenia CRP, stabilizacja blaszki 
miażdżycowej, poprawa profilu lipidowego:  HDL,  
LDL,   VLDL,   TG). 

 Działanie przeciwmiażdżycowe,

 Zmniejszone ryzyko zgonów u chorych na serce,

 Hamują rozwój choroby wieńcowej,

 Zmniejszono incydenty udarów mózgu



2. Zdrowie dla oczu:

 Kwasy DHA i EPA mają istotne działanie p/ zapalne.

Większe spożycie owoców morza i ryb tłustych 
podwyższa ilość tych kwasów w surowicy krwi, oraz 
EPA w erytrocytach, powodując zmniejszenie ryzyka 
AMD (zwyrodnienie plamki ocznej )

 Spożycie tłuszczów rybnych może być pomocne  w 
redukcji objawów zespołu suchego oka 



3. Ryby, a nowotwory

 Rak prostaty

Spożycie tłuszczu rybiego przyczynia się do obniżenia 
rozwoju raka prostaty (szczególnie kwas DHA). 
Zwiększone spożycie omega – 3 u mężczyzn z rakiem 
prostaty obniżyło zgon o 40 %

 Rak jelita grubego

Spożycie  ryb >4 tygodniowo, wiąże się ze zmniejszonym 
ryzykiem wystąpienia raka j. grubego u mężczyzn

 Rak piersi

zachowanie prawidłowej proporcji w podaży kwasów n-3 
do n-6 zmniejsza ryzyko wystąpienia tego nowotworu



4. Ryby, a układ nerwowy

 Kwas DHA stanowi 40% KT w obrębie istoty szarej. 
Zmniejszona ilość tego kwasu powoduje rozwój 
demencji.

 Dieta bogata w kwas DHA powoduje zwiększoną 
zdolność zapamiętywania, uczenia się, poprawia 
pamięć.



5. Kwasy omega -3 u dzieci:

 Kwas DHA jest istotny dla rozwoju układu nerwowego i 
siatkówki oka w okresie prenatalnym i okołoporodowym.

 Przy prawidłowej podaży kwasów n- 3 w ciąży rzadziej 
występują: stany przedrzucawkowe, przedwczesne porody 
oraz niska masa urodzeniowa dzieci.

 Dzieci kobiet, które spożywały odpowiednią ilość kwasów 
omega – 3 będąc w ciąży, cechują się wyższym poziomem 
inteligencji



6. Wpływ spożywania  ryb na układ oddechowy

 Wprowadzenie ryb do diety dziecka w 1. r. ż., 
przyczynia się do zmniejszania wystąpienia rozwoju 
chorób alergicznych – dychawica. 

 Suplementacja oleju z tuńczyka może być pomocna w 
zapobieganiu wystąpienia objawów alergii 
pokarmowych. 



7. Spożycie ryb, a rozwój cukrzycy typu 2

 Spożywanie ryb zwiększa wrażliwość na insulinę, 
hamując rozwój cukrzycy typu 2

8. Korzystny wpływ na prawidłową budowę i funkcje skóry

 Kwasy omega-3 zapobiegają jej nadmiernemu 
wysuszeniu i chronią przed uszkodzeniem,

 Pozytywne działanie w leczeniu chorób skóry (łuszczyca, 
atopowe zapalenie skóry)



9. Kwasy n-3 w leczeniu chorób reumatoidalnych

 Ze względu na działanie p/zapalne i p/bólowe, kwasy z 
rodziny n-3 łagodzą bóle kostne, ograniczają liczbę 
stawów objętych bólem, zmniejszają konsumpcję 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

10. Kwasy Omega-3 pełnią ważną rolę w chorobach o 
podłożu psychicznym: 

 Kwas EPA uważa się, jako prekursor takich substancji, 
jak leukotrieny czy  prostaglandyny, które wpływają 
pozytywnie na pracę mózgu,

 Pełnią funkcję budulcową osłonki mielinowej komórek 
nerwowych



ZASTOSOWANIE RYB W DIETACH:
 Dieta śródziemnomorska,

 Dieta w leczeniu depresji,

 Dieta ubogoenergetyczna,

 Dieta łatwostrawna bogatobiałkowa,

 Dieta stosowana w niedoczynności tarczycy,

 Dieta w chorobach układu krążenia,

 Dieta w chorobach nowotworowych

 Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią
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