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CHARAKTERYSTYKA RYB 

 

Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych, pierwotnie wodnych kręgowców, 

oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. 

Mają one opływowe ciało, kształtu zwykle wrzecionowatego, przystosowane do 
pokonywania oporu wody.   

Skóra u większości gatunków pokryta jest łuskami, u niektórych naga (bez łusek), 
gruba, z licznymi gruczołami śluzowymi. 

U wielu gatunków występuje pęcherz pławny 

 

• Ryby konsumpcyjne 

 

•  

• Makrela w occie 

•  

• Ryby schłodzone w lodzie 
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•  

• Filety z okonia nilowego 

•  

• Sardynki w puszce 

•  

• Ryba z koperkiem 

 
• Ryby konsumpcyjne, ryby jadalne  

 

gatunki ryb poławiane przez człowieka w celu natychmiastowego spożycia lub 
do dalszego przetworzenia poprzedzającego spożycie przez ludzi. Są 
stosunkowo łatwym do pozyskania źródłem mięsa, wykorzystywanym przez 
około 60% populacji, zwłaszcza w krajach nadmorskich. Odrębnym produktem 
pozyskiwanym z ryb jest kawior(ikra) i tran(tłuszcz). Pozyskiwanie ryb 
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konsumpcyjnych i owoców morza (frutti di mare) jest głównym zadaniem 
rybołówstwa i rybactwa śródlądowego. 

Ryby i przetwory rybne 

Mięso ryb szybko ulega procesom gnilnym (psuciu), dlatego w celu wydłużenia okresu 
przydatności do spożycia konieczne jest jego chłodzenie, mrożenie lub przetworzenie. 
Ryby przeznaczone do spożycia są oferowane do sprzedaży w handlu detalicznym w 
postaci ryb żywych, świeżych, mrożonych lub w postaci przetworzonej – wędzonych, 
solonych, marynowanych, suszonych oraz w postaci prezerw i konserw rybnych. W 
zależności od pochodzenia wyróżniane są ryby morskie (w Polsce rozróżniane są na 
bałtyckie oraz dalekomorskie) i słodkowodne. W obydwu kategoriach występują ryby 
poławiane w warunkach naturalnych oraz ryby hodowlane. Pod względem zawartości 
tłuszczu ryby dzielone są na tłuste, średnio tłuste i chude. 

Ryby żywe są przechowywane w specjalnie do tego przystosowanych basenach.  

Ryby świeże są to ryby śnięte i ryby zabite, nadające się do spożycia, które nie zostały 
poddane utrwalaniu lub zostały utrwalone przez ochłodzenie. Są oferowane w całości 
lub w postaci filetów.  

Ryby mrożone to te, których temperatura w głębi ciała nie jest wyższa niż –8 °C, 
zamrażane metodą szybką, tzn. obniżenie temperatury ciała ryb do –9 °C następuje w 
czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

Ryby solone zostały utrwalone działaniem soli kuchennej,  

Ryby wędzone poddano procesowi wędzenia,  

Ryby marynowane utrwalono za pomocą octu. 

Prezerwy rybne to prezerwy sporządzone z ryb całych, obrobionych lub częściowo 
przetworzonych, nie poddane sterylizacji – mają krótki okres przydatności do spożycia. 

 Konserwy rybne to produkty w hermetycznych opakowaniach, poddane sterylizacji 
cieplnej lub innym procesom, powodującym zniszczenie mikroorganizmów w takim 
stopniu, aby uniemożliwić ich rozwój, niezależnie od temperatury, w jakiej 
te konserwy mają być przechowywane; nadają się do bezpośredniego spożycia. 

Produktami ubocznymi przetwórstwa ryb konsumpcyjnych są mączki 
rybne, oleje lecznicze i techniczne. 

Wartości odżywcze ryb 

Skład chemiczny rybiego mięsa jest zależny od gatunku i wieku ryby, miejsca jej 
występowania, spożytego pokarmu oraz czynników związanych z połowem, 
przechowywaniem i przygotowaniem do spożycia. Wartość odżywcza mięsa z ryb jest 
zależna od zawartości białka, tłuszczu oraz występujących w nim kwasów 
tłuszczowych i witamin, a ponadto od zawartości aminokwasów i składników 
mineralnych. Jest porównywalna do wartości odżywczej mięsa zwierząt rzeźnych. 
Mięśnie ryb zawierają pełnowartościowe, lekkostrawne i łatwo przyswajalne (96–
97%) białka, witaminy A, E oraz witaminy z grupy B, składniki 
mineralne: sód, potas, wapń, magnez, fosfor i jod (u ryb morskich) oraz tłuszcze, w 
tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA, DHA) o dużym znaczeniu w 
organizmie człowieka.. 
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Ryby - rodzaje 

Wyróżnia się dwa rodzaje ryb: 

• ryby morskie, np. makrela, śledź, tuńczyk, łosoś, szprot, dorsz, 

halibut 

 

 
 

 

 

Śledź bałtycki      Szprot 

 

        Dorsz                    Makrela 

• ryby słodkowodne, np. karp, pstrąg, karaś, płoć, lin, sandacz, 

jesiotr, brzana 

 

 

 

 

 

Karp     Lin 

 

 

 

 

 

Pstrąg potokowy    Węgorz 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/ryby-morskie-ktore-gatunki-sa-jadalne_39570.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/ryby-slodkowodne-wartosci-odzywcze_36839.html


Inny podział ryb, to: 

• ryby tłuste: zawierają powyżej 5% tłuszczu w mięsie - 

łosoś, halibut, tuńczyk, makrela, śledź, węgorz, szprot, sardynka 

• ryby średnio-tłuste: zawierają 1 – 5% tłuszczu w mięsie - 

karp, pstrąg, karmazyn, turbot 

• ryby chude: zawierają poniżej 1% tłuszczu w mięsie - 

lin, sola, dorsz, morszczuk, sandacz, tilapia, szczupak, mintaj, 

kergulena, miruna, panga, płoć, leszcz, płastuga, dorada, flądra 

Warto wiedzieć 

Zanim zdecydujesz się na zakup, dokładnie obejrzyj i powąchaj rybę. Jest 

naprawdę świeża, jeśli: 

• ma świeży, morski zapach. Gdy mocno pachnie... rybą, oznacza to, że jest 

nieświeża 

• skóra jest gładka i wilgotna 

• łuski (jeśli są) przylegają do skóry 

• ogon i płetwy nie są naruszone, chropowate lub suche; powinny być wilgotne i 

giętkie 

• mięso jest sprężyste i zwarte, a po naciśnięciu nie pozostaje wgłębienie 

• oczy są jasne i wypełniają cały oczodół 

• skrzela są ciemno-różowe, a nie brązowe czy szare 

• brzuch nie jest wzdęty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OWOCE MORZA 

W wielu krajach morskie stworzenia, po włosku zwane frutti di mare, przez setki 

lat były podstawą codziennej diety. Spożywało je zarówno pospólstwo, jak i 

arystokracja. Z czasem owoce morza stały się towarem ekskluzywnym, 

serwowanym na wystawnych przyjęciach i w eleganckich restauracjach. Od 

wieków uważane są także za afrodyzjaki. Obecnie są szeroko dostępne, lecz 

nadal na te najdroższe, najwyższej jakości, mogą pozwolić sobie jedynie 

smakosze z zasobnym portfelem. 

Owoce morza dzielimy na mięczaki, skorupiaki oraz wszelkie inne jadalne dary 
morza, które z powodzeniem można wykorzystać w kuchni, jak np. wodorosty. Jako 
składnik potraw występują w wielu kuchniach świata, zwłaszcza tych krajów, które 
mają dostęp do wód słonych, ciepłych i czystych. Są niezwykle cenione nie tylko ze 
względu na swoje walory smakowe, ale także wartości odżywcze i zdrowotne. Morskie 
stworzenia są znakomitym źródłem białka i witamin, zwłaszcza witaminy B12, oraz 
mikroelementów takich jak fluor, selen oraz jod, a także cynk i żelazo. Ponadto 
wszelkie jadalne mięczaki i skorupiaki zaopatrują ludzki organizm w nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega 3, które są jednym z budulców tkanki mózgowej oraz 
odgrywają ważną rolę w syntezie hormonów .   

owoce morza 
wartość energetyczna 
(kcal) 

zawartość białka (g) 

kalmary 77 15,4 

omułek jadalny (małż z rodziny 
omułkowatych) 

54 10,4 

homar (gotowany) 66 15,2 

przegrzebki 82 17,9 

krab (gotowany) 108 22,9 

rak (gotowany) 54 10,7 

krewetki (krewetki) 100 23,3 

ostrygi 59 9,3 

Źródło: Norwegian Food Safety Authority, Norwegian Directorate of Health and the 
University of Oslo, Food composition table 2006. 

 

owoce morza 
tłuszcz 
ogółem (g) 

SFA 
(g) 

MUFA 
(g) 

PUFA 
(g) 

EPA 
(g) 

DHA 
(g) 

omułek jadalny (małż 
z rodziny omułkowatych) 

2,2 0,34 0,37 0,36 0,16 0,06 

homar 1,3 0,17 0,28 0,43 0,22 0,10 

krab 1,8 0,21 0,34 0,52 0,27 0,13 

rak 0,5 0,11 - 0,02 - - 

krewetki (gotowane) 1,1 0,23 0,18 0,40 0,20 0,17 

ostrygi 1,5 0,30 0,15 0,38 0,15 0,17 



Źródło: Moller A., Saxholt E., Christensen A.T., Hartkopp H.B., Hess Ygil, K.: Danish 
Food Composition Databank, revision 6.0, Food Informatics, Department of 
Nutrition, Danish Institute for Food and Veterinary Research. 

 

Owoce morza to źródło witamin 
Z witamin obecnych w owocach morza najwięcej jest tych rozpuszczalnych 
w tłuszczach, czyli: witaminy A, D i E oraz rozpuszczalną w wodzie witaminę B12 

owoce morza 
witamina 
A (RE) 

witamina D 
(µg) 

witamina E 
(α-TE) 

witamina 
B12 (µg) 

kalmary 15 0 1,2 3 

omułek jadalny (małż 
z rodziny omułkowatych) 

14 0 0,8 25 

homar (gotowany) 26 0 4,3 1 

przegrzebki 4 4,2 1,3 4 

krab (gotowany) 4 0 1,2 14 

rak (gotowany) 0 0 3,2 3 

krewetki (krewetki) 2 3,5 5,3 5 

ostrygi 38 3,1 1,1 14 

RE – ekwiwalent retinolu: 1 RE=1 µg retinolu= 12 µg ß-karotenu 
α-TE – ekwiwalent tokoferolu 

 
Składniki mineralne występujące w owocach morza 
Z istotnych składników mineralnych należy wymienić jod, selen, wapń i cynk. 
 

owoce morza 
jod* 
(µg) 

selen (µg) wapń (mg) 
cynk 
(mg) 

kalmary - 66 13 1,1 

omułek jadalny (małż z rodziny 
omułkowatych) 

140 51 38 2,5 

homar (gotowany) 700 80 138 4,1 

przegrzebki - 20 7 1,8 

krab (gotowany) 60 200 55 6,5 

rak (gotowany) - 30 222 2,4 

krewetki (krewetki) 17 30 61 1,0 

ostrygi 60 60 22 42 

Źródło: * Moller A., Saxholt E., Christensen A.T., Hartkopp H.B., Hess Ygil K.: 
Danish Food Composition Databank, revision 6.0, FoodInformatics, Department of 
Nutrition, Danish Institute for Food and Veterinary Research 
Norwegian Food Safety Authority, Norwegian Directorate of Health and the 
University of Oslo, Food composition table 2006. 

 

 



Niestety, w Polsce owoce morza nie występują w naturze, lecz my także mamy się 
czym pochwalić. Nie jest to co prawda stworzenie morskie, ale ma porównywalny 
smak. Mowa o raku – stawonogu o doskonałym, delikatnym mięsie, iście królewskim 
przysmaku, który przez wieki panował na stołach 
polskich wielmożów. Obecnie coraz rzadziej go 
spotykamy, ze względu na znaczne 
zanieczyszczenie akwenów wodnych. Jednakże w 
kuchni staropolskiej można znaleźć wiele przepisów 
na dania z raków, jak chociażby raki w sosie winnym 
lub raki po litewsku. 

W Polsce mamy owoce morza z importu, głównie 

mrożone lub konserwowe. 

W Polsce takie specjały można dostać jedynie w dobrze zaopatrzonych 

supermarketach lub bezpośrednio od dostawców. Niemniej jednak trzeba bardzo 

uważać i sprawdzać świeżość produktów, gdyż łatwo o zatrucie. Gdy kupujemy 

małże lub ostrygi sprawdźmy, czy skorupki są lekko rozchylone. Po delikatnym 

puknięciu muszle powinny się otworzyć. Jeśli w czasie gotowania też się nie 

otworzą, należy je wyrzucić. Nieświeży homar ma na pancerzu pomarańczowe 

plamy. Krewetki najlepiej kupować mrożone - tu nie ma znaczenia, czy zostały 

już poddane wstępnej obróbce cieplnej czy nie. Pamiętajmy tylko, żeby przed 

spożyciem zdjąć z nich pancerzyk oraz wyjąć ciemną nitkę, widoczną na 

grzbiecie skorupiaka. Jest to jelito, które może popsuć smak dania.  

Do najpopularniejszych owoców morza zaliczamy:  

Krewetki - skorupiaki, zamieszkujące wody słone i czyste. 
Różnią się miedzy sobą wielkością - od bardzo drobnych, 
do dość dużych, osiągających 20 cm długości. Te ostatnie 
noszą nazwę krewetek tygrysich i są cenionym składnikiem 
dań z owoców morza. Zazwyczaj serwuje się je jako danie 
samo w sobie, z dodatkiem masła i przypraw, np. chilli i 
czosnku. Za najlepsze krewetki uchodzą te z zimnego 
Morza Północnego. Krewetki różnią się także kolorem - od 
szarego do jasnoróżowego. Niemniej jednak po ugotowaniu 
stają się ciemnopomarańczowe bądź intensywnie różowe. 
Na eleganckim przyjęciu, gdy serwujemy krewetki, musimy 
podawać je obrane, aby goście nie musieli się zbytnio 
trudzić przy usuwania pancerzyków. 

 



 

Kalmary – mięczaki zwane inaczej kałamarnicami. Ich 
wielkość dochodzi średnio do 60 cm, ale duże osobniki 
mogą osiągnąć długość nawet 15 metrów. Są niezwykle 
popularne w kuchni greckiej, hiszpańskiej i portugalskiej, a 
także azjatyckiej np. japońskiej czy tajskiej. Można je 
przyrządzać na wiele sposobów: grillować, smażyć, dusić. 
Ważny jest czas przyrządzania dań z wykorzystaniem tego 
mięczaka, gdyż po zbyt długiej obróbce cieplnej mięso staje 
się gumowate. 

 

Ostrygi – mięczaki, które zamieszkują wody mórz 
słonych, ciepłych oraz strefy umiarkowanej. Często 
spotyka się je również przy brzegach, gdzie tworzą 
duże ławice. Prowadzi się także sztuczne hodowle 
ostryg. Mięso ostryg kryje się w twardej, nieregularnej 
muszli. Jest ono niezwykle cenione w wielu kuchniach 
świata, zwłaszcza w kuchni francuskiej, gdzie spożywa 
się je na surowo, skropione cytryną. Można je także 
piec, dusić, zapiekać. Świeże, żywe ostrygi otwiera się 
za pomocą specjalnego, krótkiego nożyka, którym 
lekko oddziela się ostrygę od skorupy, skrapia sokiem 
cytrynowym i zjada. 

 

Małże – zaliczane do mięczaków. Często spotykane 
w kuchni francuskiej, belgijskiej, w krajach basenu 
Morza Śródziemnego i w kuchniach azjatyckich. 
Najsmaczniejsze są te przygotowywane 
bezpośrednio po połowie. Należy szczególnie 
uważać na ich świeżość, gdyż martwe, nieświeże 
małże mają nieprzyjemny zapach i mogą wywołać 
silne zatrucie. Po ugotowaniu małże powinny się 
otworzyć. Zamknięte wyrzucamy. Dawniej było to 
pospolite danie rybaków, obecnie traktowane jest 
jako rarytas. Najbardziej popularnym sposobem podawania małży jest gotowanie ich 
w garnku z dodatkiem wina. 

 



Homar – skorupiak uważany za posiadacza najbardziej 
wysublimowanego w smaku mięsa. Uznawany za danie 
arystokratów. Najbardziej problematyczne jest spożywanie 
homara. W szanujących się restauracjach można poprosić 
o obranie homara z pancerza, jednak dla wielbicieli mięsa 
homarów największą przyjemnością jest samodzielne 
pozyskiwane mięsa z zakamarków pancerza. Traktuje się 
to niemalże jak rytuał. Do spożywania homara 
przeznaczone są specjalne sztućce. Są to długie, 
dwuzębne widelczyki, z pomocą których wydłubuje się 
mięso. Natomiast do rozgniecenia szczypiec używa się specjalnych kleszczy. 
Gotowanie homarów nie należy do przyjemny zadań, gdyż wrzuca się je do wrzątku, 
gdy są jeszcze żywe. Skorupę homara bardzo często wykorzystuje się ponownie, np. 
do przygotowania wywaru – podstawy do zup. 

 

 

Ośmiornice – zamieszkują morza słone i 
ciepłe. Najczęściej spotyka się je przy rafach 
koralowych. Łowi się je głównie w celach 
konsumpcyjnych. Pamiętajmy jednak, że nie 
wszystkie ośmiornice są jadalne. W kulinariach 
mają duże znaczenie. Dania z ich 
wykorzystaniem królują w kuchni greckiej, 
portugalskiej, hiszpańskiej czy włoskiej, a także 
w kuchniach obu Ameryk. Zazwyczaj serwuje 
się ośmiornice smażone lub duszone w winie, a 
także jako dodatek do sałatek oraz dań z makaronu i ryżu. 

 

Krab - skorupiak, który żyje w wodach mórz ciepłych 
i gorących. Występuje w różnych rozmiarach, od 
drobnych, 10-centymetrowych krabów włosienników, 
do ogromnych, wspaniale smakujących krabów 
królewskich. Najczęściej spożywa się kraby 
kieszeńce. Do spożywania krabów, tak jak w 
przypadku homarów, używa się specjalnych, długich 
widelczyków, pomocnych w wydłubywaniu mięsa z 
pancerza. Mięso kraba wykorzystuje się do 
przygotowania zup i sosów do makaronów. Kraby 
podaje się też smażone, a także zapieka i serwuje tak jak ryby, z dodatkiem cytryny, 
która znakomicie podbije smak tego delikatnego mięsa. 

Do mniej popularnych owoców morza należą sercówki, omułki, małgwie i przegrzebki. 

 



Jak kupić i przyrządzić smaczne owoce morza? 

Ostrygi 

• Nie należy kupować ani jeść ostryg, których skorupka jest otwarta – takie ostrygi 
są nieświeże 

• Ostrygi je się surowe i skropione niewielką ilością soku z cytryny. 

Homar 

• Homara należy gotować przez 7 minut w wodzie z sokiem z cytryny. 
• Nadaje się do zjedzenia, jeśli jego szczypce są czerwone, a odwłok zwinięty. 

Małże 

• Nie należy kupować małży z otwartymi skorupkami, ponieważ są nieświeże. 
• Przed włożeniem do garnka należy je dokładnie umyć; jeśli na skorupkach są 

narośla, należy je usunąć. 
• Małże wrzuca się do garnka z podsmażoną na oliwie szalotką i czosnkiem, 

następnie zalewa półwytrawnym białym winem i gotuje 3 minuty, aż muszle się 
otworzą. Tak przygotowane małże nadają się do zjedzenia. 

Krewetki 

• Jeśli krewetka ma różowy kolor, to znaczy, że była ugotowana. 
• Szary kolor krewetek to informacja, że nie zostały poddane obróbce cieplnej – 

takie smakują najlepiej. 
• Krewetki można podsmażyć na maśle lub na oliwie, doprawić solą i pieprzem, 

a następnie posypać natką pietruszki. 
• Pozostawienie szarej żyłki nie spowoduje, że krewetka będzie niesmaczna. 

Zjedzenie skorupki krewetki również nie wywoła nieprzyjemnych dolegliwości 
żołądkowych. 

Kalmary i ośmiorniczki 

• Łatwo sprawić, że staną się gumowate i niesmaczne. 
• Najłatwiej przygotować je na zimno. Umyte kalmary lub ośmiorniczki wkłada się 

na 30 sekund do wrzątku, a następnie zalewamy oliwą z przyprawami. Można 
je także usmażyć. 

• Kalmary najlepiej smakują z czosnkiem, rozmarynem i liściem laurowym. 

Przegrzebki 

• Łatwe w przygotowaniu, w smaku przypominają mięso kurczaka. Można je 
usmażyć z czosnkiem, natką pietruszki, cytryną i papryczką chili. 

 

 


