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Promowanie żywności tradycyjnej – Slow Fish – formą 
edukacji prozdrowotnej
Promotion of traditional foods – Slow Fish – as a form of pro-health education
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In this article the attention is drawn to nutritional advantages of fish meat, 
which is currently regarded as exhibiting pro-health properties; additionally 
its relatively low consumption in Poland is considered as well. The necessity 
of education, particularly of young consumers, has been shown in relation 
to the hidden risk resulting from the dietary intake of excessive amount 
of nutritionally disadvantageous substances which can be present in highly 
manufactured fish products. Moreover, the article suggests the need to 
gain the knowledge and skills concerning preparation of fish-based dishes 
using traditional methods recommended by the members of the Slow 
Food organization. 
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W artykule zwrócono uwagę na walory żywieniowe mięsa ryb, które 
podnoszone są obecnie do rangi prozdrowotnych oraz stosunkowo niskie 
jego spożycie w Polsce. Wskazano na konieczność edukacji, szczególnie 
młodych konsumentów, w zakresie ukrytego ryzyka, wynikającego 
z dostarczania w diecie nadmiernej ilości niekorzystnych żywieniowo 
substancji, które mogą znajdować się w wysoko przetworzonych wyrobach 
rybnych. Zasugerowano ponadto potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności 
w zakresie przygotowywania potraw z ryb przy użyciu tradycyjnych metod 
zalecanych przez ruch miłośników Slow Food.
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Wprowadzenie

	 W	diecie	przeciętnego	Polaka	mięso	ryb	ma	obec-
nie	stosunkowo	niewielkie	znaczenie,	a	 jego	spożycie	
w	2011	roku	wynosiło	około	12	kg/osobę	[1].	Wśród	
krajów	Unii	Europejskiej,	mniej	ryb	niż	w	Polsce	kon-
sumują	jedynie	mieszkańcy	Rumunii,	Bułgarii,	Czech	
i	Słowacji.	Dla	porównania	w	Japonii,	Norwegii,	Irlandii	
i	Portugalii	spożywa	się	rocznie	nawet	60-65	kg	ryb	na	
osobę.	 Jak	 wynika	 z	 badań	 ankietowych	 Polacy	 lubią	
mięso	ryb,	ale	spożywają	je	bardzo	rzadko	albo	prawie	
wcale	 lub	 nigdy	 [2-4].	 Jednocześnie	 zauważono,	 że	
młodzi	konsumenci	preferują	zwykle	wyroby	częściowo	
lub	wysoko	przetworzone,	na	przykład:	pasty	z	ryb	wę-
dzonych	lub	konserwy	rybne	[5,	6].	Spożywanie	tego	
typu	 żywności	 nie	 zawsze	 spełnia	 jednak	 wymagania	
żywieniowe,	ponieważ	o	wartości	odżywczej	produktu	
decyduje	obecność	w	nim	niezbędnych	do	funkcjono-
wania	organizmu	człowieka	składników,	których	ilość	
lub	biodostępność	mogą	ulec	zmniejszeniu,	w	wyniku	
stosowania	między	innymi	złożonych	procesów	tech-

nologicznych	[5,	7-9].	Obserwuje	się	ponadto	że,	wraz	
z	utratą	tradycji	spożywania	ryb,	systematycznie	zanika,	
nieocenione	dziedzictwo	wiedzy	i	umiejętności	ich	przy-
gotowywania.	Na	polskim	stole	potrawy	ze	świeżych	ryb	
podaje	się	raczej	okazjonalnie	nawet	w	tych	rodzinach,	
które	zamieszkują	tereny	o	potencjalnie	dużej	ich	po-
daży,	na	przykład	w	pobliżu	licznych	jezior	[3,	6,	10].	
Przypuszczalnie	dlatego	w	wielu	opracowaniach	nauko-
wych	sugeruje	się	pilną	potrzebę	edukacji	żywieniowej	
w	zakresie	zwiększenia	spożycia	ryb,	a	także	świadome-
go	wyboru	przetworów	z	ich	udziałem	[3,	4,	10].
	 Celem	pracy	było	zwrócenie	uwagi	na	szczegól-
nie	 cenne	 walory	 odżywcze	 mięsa	 ryb,	 a	 następnie	
wskazanie	 potencjalnych	 zagrożeń	wynikających	ze	
spożywania,	 produkowanych	 na	 jego	 bazie,	 wysoko	
przetworzonych	wyrobów	oraz	możliwości	samodziel-
nego	przygotowywania	oryginalnych	w	smaku	potraw	
typu	Slow	Fish,	jako	szeroko	pojętej	strategii	działań,	
która	korzystnie	wpływałaby	na	kształtowanie	proz-
drowotnych	zachowań	żywieniowych	młodzieży.
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Walory żywieniowe mięsa ryb

	 Mięso	ryb	charakteryzuje	się	szczególnie	korzyst-
nym	składem	substancji	odżywczych,	a	ich	oddziały-
wanie	na	organizm	człowieka	zaliczane	jest	obecnie	
do	rangi	prozdrowotnej	[11,	12].	Ryby	i	przetwory	
rybne	są	źródłem	dobrze	przyswajalnego	białka,	które	
zawiera	wszystkie	niezbędne	aminokwasy,	w	ilościach	
większych	niż	człowiek	potrzebuje	w	diecie.	Przykła-
dem	 mogą	 być	 badania	 przeprowadzone	 na	 sześciu	
gatunkach	ryb	z	Zalewu	Wiślanego,	jak:	leszcz,	san-
dacz,	płoć,	okoń,	węgorz	i	śledź	–	z	których	wynika,	
że	zawierały	one	średnio	od	14,5%	do	19,5%	białka	
o	strawności	wynoszącej	98,3-98,8%	i	składzie	ami-
nokwasów	egzogennych	zdecydowanie	wyższym	niż	
w	białku	wzorcowym	[13].	Spożywanie	zatem	mięsa	
ryb	równocześnie	z	warzywami	lub	produktami	zbo-
żowymi,	ubogimi	w	lizynę	i	treoninę,	przyczynia	się	
do	poprawy	ogólnego	składu	aminokwasowego	diety.	
O	wartości	energetycznej	mięsa	decyduje	głównie	za-
wartość	w	nim	tłuszczu,	która	mieści	się	w	granicach	
od	 0,2%	 do	 nawet	 29%	 i	 zależy	 przede	 wszystkim	
od	 gatunku	 ryby	 [14].	 Tłuszcz,	 o	 szczególnie	 cen-
nym	 składzie,	 występuje	 w	 rybach	 średnio	 tłustych	
(pstrąg,	 tuńczyk)	 i	 tłustych	 (sardynka,	 makrela),	
które	zawierają	długołańcuchowe	n-3	polienowe	kwasy	
tłuszczowe,	korzystnie	oddziaływujące	na	organizm	
człowieka,	a	najbardziej	w	chorobach	układu	krążenia	
[15].	Regularne	dostarczanie	w	diecie	niezbędnych	
nienasyconych	kwasów	tłuszczowych	(NNKT)	przy-
czynia	się	również	do	prawidłowego	rozwoju	układu	
nerwowego	dzieci,	a	najbardziej	w	okresie	płodu	i	zaraz	
po	urodzeniu,	zapobiegając	tym	samym	występowaniu	
u	nich	kłopotów	z	nauką	[16].	Wykazano	ponadto,	
że	ryby	dziko-żyjące	zawierają	mniejszą	ilość	tłuszczu,	
ale	o	korzystniejszym	profilu	kwasów	tłuszczowych	
niż	 takie	 same	 gatunki	 ryb	 pochodzące	 z	 hodowli	
[17].	 Mięso	 ryb,	 w	 porównaniu	 z	 mięsem	 zwierząt	
rzeźnych,	charakteryzuje	się	większą	zawartością	fo-
sforu,	potasu	i	magnezu,	a	ryby	morskie	zawierają	duże	
ilości:	jodu,	fluoru,	selenu	i	manganu	[14].	Obecność	
z	kolei	w	rybach	tłustych	znacznej	ilości	witamin	A	i	D,	
a	w	chudych	z	grupy	B	powoduje,	że	w	wielu	krajach	
są	one	istotnym	źródłem	tych	niezbędnych	w	diecie	
składników.	Przyjmuje	się	nawet,	że	jedno	danie	rybne	
może	dostarczyć	organizmowi	człowieka	wystarczają-
cą	dzienną	dawkę	witamin	z	grupy	B.	

Przetwory rybne – potencjalne zagrożenia

	 W	 handlu	 detalicznym	 dostępny	 jest	 bardzo	
bogaty	asortyment	produktów	rybnych,	które	–	w	za-
leżności	od	składu	recepturowego,	stopnia	przetworze-
nia	surowców	oraz	użytych	dozwolonych	substancji	
dodatkowych	 –	 charakteryzują	 się	 zróżnicowaną	
wartością	odżywczą	i	walorami	sensorycznymi.	

	 Przyjmuje	 się,	 że	 konserwy	 rybne	 są	 bogatym	
źródłem	wielu	cennych	składników	mineralnych	i	spo-
żywając	na	przykład	około	100	g	mięsa	z	sardynki	lub	
tuńczyka	można	całkowicie	pokryć	dzienne	zapotrze-
bowanie	organizmu	człowieka	na	jod	[18].	Przygoto-
wując	jednak	posiłki	z	użyciem	konserw	typu	sałatki	
rybne	lub	pasty	i	pasztety	rybne	należy	liczyć	się	z	tym,	
że	zawartość	jodu	w	diecie	może	być	niewystarczająca,	
przede	 wszystkim	 z	 uwagi	 na	 mniejszą	 ilość	 tkanki	
mięsnej	w	produkcie.	Potwierdzają	to	wyniki	badań	
w	 których	 wykazano,	 że	 przy	 deklarowanym	 przez	
młodzież	stosunkowo	częstym	spożywaniu	konserw	
typu	 sałatki	 rybne,	 pokrycie	 dziennego	 zapotrzebo-
wania	 na	 ten	 pierwiastek	 wynosiło	 zaledwie	 10%	
[5].	W	literaturze	przedmiotu	wskazuje	się	ponadto,	
że	w	mięsie	sardynek	oraz	tuńczyka	i	niektórych	jego	
przetworach	 wykryto	 w	 latach	 2003-2009	 wysoką	
zawartość	 (znacznie	 przekraczającą	 dopuszczalny	
limit)	histaminy	–	substancji	toksycznej,	wytwarzanej	
w	 żywności	 zanieczyszczonej	 bakteriami	 na	 skutek	
między	 innymi	 nie	 przestrzegania	 zasad:	 dobrej	
praktyki	produkcyjnej	(GMP)	oraz	dobrej	praktyki	
higienicznej	(GHP)	[8].
	 Dużym	powodzeniem	na	rynku	cieszą	się	palusz-
ki	rybne,	należące	do	grupy	mrożonych	przetworów	
panierowanych,	 które	 rekomendowane	 są	 bardzo	
często	w	środkach	masowego	przekazu,	jako	żywność	
dla	dzieci.	Tymczasem	badania	przeprowadzone	na	
siedmiu	rodzajach	tego	typu	produktów,	dostępnych	
w	handlu	detalicznym	wykazały,	że	przygotowywane	
z	 mięsa	 chudego	 były	 ubogim	 źródłem	 długołańcu-
chowych	 polienowych	 kwasów	 tłuszczowych	 z	 ro-
dziny	n-3,	szczególnie	zalecanych	w	diecie	młodego	
organizmu,	 natomiast	 produkowane	 z	 ryb	 tłustych	
obarczone	były	 ryzykiem	obniżania	 ich	 jakości	 sen-
sorycznej	wskutek	zachodzących	procesów	utleniania	
lipidów	w	czasie	składowania	zamrażalniczego	[7].	
Paluszki	rybne,	ponadto,	poddawane	są	przed	spoży-
ciem	smażeniu.	W	procesie	tym,	szczególnie	metodą	
zanurzeniową,	 panierowane	 wyroby	 mogą	 absorbo-
wać	znaczną	ilość	tłuszczu,	którego	zawartość	może	
wynosić	 nawet	 25%	 [19].	 W	 przypadku	 smażenia	
zanurzeniowego,	 prowadzonego	 głównie	 w	 placów-
kach	żywienia	zbiorowego,	gdzie	ten	sam	tłuszcz	jest	
często	 stosowany	 przez	 kilka	 godzin,	 a	 nawet	 dni,	
może	 dochodzić	 do	 powstawania	 w	 nim	 substancji	
niekorzystnych	 żywieniowo,	 na	 przykład	 izomerów	
trans	nienasyconych	kwasów	tłuszczowych,	których	
nadmierna	ilość	w	diecie	może	przyczyniać	się	do	pod-
wyższania	poziomu	LDL-cholesterolu	w	surowicy	krwi	
i	tym	samym	wzrostu	ryzyka	wystąpienia	miażdżycy	
[20,	21].	 Jak	 niebezpieczne	 dla	 zdrowia	 człowieka	
mogą	być	zagrożenia,	wynikające	ze	spożywania	pro-
duktów	smażonych	w	niekontrolowanych	warunkach,	
może	świadczyć	fakt,	że	został	wystosowany	apel	do	
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producentów	 żywności	 o	 dobrowolne	 przystąpienie	
do	programu	„Odpowiedzialne	smażenie”,	którego	or-
ganizatorem	jest	między	innymi	Główny	Inspektorat	
Sanitarny.	
	 Spożywając	 wyroby	 wysoko	 przetworzone	 na-
leży	mieć	również	świadomość,	że	do	 ich	produkcji	
stosowane	są	dozwolone	substancje	dodatkowe,	ujęte	
w	Rozporządzeniu	Ministra	Zdrowia	w	sprawie	do-
zwolonych	substancji	dodatkowych	(Dz.U.	2010	nr	
232,	 poz.	 1525).	 Do	 ryb	 wędzonych	 dodaje	 się	 na	
przykład,	 dostępne	 w	 szczególnie	 dużym	 wyborze	
barwniki,	w	tym	syntetyczne,	do	których	należą	mię-
dzy	innymi:	tartrazyna	(E	102),	żółcień	chinolinowa	
(E	104),	czerwień	koszenilowa,	tzw.	farba	łososiowa	
(E	 124),	 żółcień	 pomarańczowa	 (E	 110),	 brąz	 FK	
(E	154).	Ponadto,	jak	wynika	z	raportów	przesyłanych	
w	ramach	Systemu	Wczesnego	Ostrzegania	o	Niebez-
piecznych	 Produktach	 Żywnościowych	 i	 Środkach	
Żywienia	Zwierząt	(The Rapid Alert System for Food 
and Feed	 –	 RASFF),	 niektóre	 barwniki	 syntetyczne	
dodawane	 są	 do	 wielu	 produktów	 żywnościowych	
w	 zbyt	 dużej	 ilości,	 a	 wśród	 przetworów	 rybnych:	
E	124	i	E	110	do	kawioru	[9].	Na	wykazie	substancji	
dodatkowych,	dozwolonych	do	przetworów	rybnych,	
w	tym	ryb	wędzonych,	znajdują	się	także	konserwanty,	
jak:	sorbinian	potasu	(E	202)	oraz	benzoesan	sodu	
(E	211).	Niepokojące	mogą	być	zatem	wyniki	badań,	
przeprowadzone	w	Wielkiej	Brytanii	na	grupie	dzieci,	
którym	 podawano	 w	 diecie	 mieszaninę	 barwników	
syntetycznych	i	benzoesanu	sodu,	wskazujące	na	wy-
stępowanie	u	nich	nadmiernej	aktywności	i	braku	kon-
centracji	[22].	Stosowanie	substancji	dodatkowych	do	
produkcji	żywności	wysoko	przetworzonej	jest	obecnie	
koniecznością.	Zrozumiałym	jest	fakt,	że	substancje	te	
mogą	być	dodawane	do	żywności	w	celu	zwiększenia	
jej	atrakcyjności	sensorycznej	lub	walorów	żywienio-
wych,	które	to	cechy	zostały	całkowicie	lub	częściowo	
utracone	 w	 wyniku	 działania	 złożonych	 procesów	
technologicznych,	 a	 także	 bezpieczeństwa	 spożycia	
tych	produktów	w	założonym	okresie	czasu.	Pewne	
wątpliwości	 związane	 są	 jednak	 z	 wprowadzaniem	
substancji	 dodatkowych	 do	 żywności	 w	 przypadku,	
kiedy	celem	nadrzędnym	jest	aspekt	ekonomiczny	(np.	
zwiększanie	 masy),	 co	 niejednokrotnie	 tłumaczone	
jest	możliwością	obniżenia	ceny	produktu	[23]	 lub	
stosowanie	w	dużej	mierze	substancji	syntetycznych,	
niewystępujących	naturalnie	w	żywności,	które	mogą	
być	potencjalną	przyczyną	różnych	schorzeń,	na	przy-
kład	 alergii	 i	 nietolerancji	 pokarmowych,	 zarówno	
u	dzieci	jak	i	osób	dorosłych	[24,	25].	Dlatego	słuszna	
jest	sugestia,	że	istnieje	potrzeba	monitorowania	spo-
życia	substancji	dodatkowych,	które	są	jednocześnie	
obecne	 w	 wielu	 grupach	 produktów	 spożywczych,	
ponieważ	przy	nieodpowiednio	zbilansowanej	diecie	
może	dojść	do	ich	nadmiernej	konsumpcji	i	przekro-

czenia	bezpiecznego	poziomu	[23].	Wiedza	konsu-
mentów	 na	 temat	 walorów	 zdrowotnych	 żywności	
wygodnej	i	ryzyka	związanego	z	jej	spożywaniem	jest	
bardzo	 zróżnicowana	 i	 zależy	 od	 wielu	 czynników	
socjoekonomicznych	i	demograficznych.	Generalnie	
jednak	 w	 opinii	 50,2%	 konsumentów	 spożywanie	
żywności	pozbawionej	substancji	dodatkowych	zdecy-
dowanie	zmniejsza	poziom	zagrożenia	zdrowotnego	
[26].	

Powrót do tradycji kulinarnych

	 Promowaniem	żywności	tradycyjnej	zajmuje	się	
organizacja	o	nazwie	Slow	Food,	która	powstała	we	
Włoszech	w	1989	r.	w	proteście	przeciwko	masowej	
ekspansji	sieci	restauracji	serwujących	żywność	typu	
Fast	Food.	Głównym	celem	tej	organizacji	jest	między	
innymi	odkrywanie	na	nowo	lokalnych	potraw	i	pro-
duktów	oraz	oryginalnych	sposobów	ich	wytwarzania,	
bez	stosowania	na	przykład:	syntetycznych	dodatków	
do	żywności,	procesu	nastrzykiwania	lub	masowania	
mięsa,	kutrowania	oraz	innych	współczesnych	zabie-
gów	technologicznych.	W	polskiej	kuchni	z	mięsa	ryb	
od	 wieków	 przyrządzane	 były	 wyjątkowe	 w	 smaku	
potrawy,	na	przykład:	karasie	smażone	w	śmietanie,	
leszcze	duszone	w	czerwonej	kapuście,	salceson	z	lina,	
jazgarze	w	rosole,	zrazy	z	jesiotra	lub	marynaty	klasz-
torne	ze	szczupaka	z	przyprawami	korzennymi.	Dzi-
siaj	mało	kto	pamięta	oryginalny	smak	tych	potraw,	
a	jeszcze	mniej	osób	potrafi	je	przygotować.	Istnieje	
zatem	pilna	potrzeba	edukacji,	szczególnie	młodego	
pokolenia	 w	 zakresie	 umiejętności	 samodzielnego	
wytwarzania	wybornych	w	smaku	potraw	z	ryb	typu	
Slow	Fish,	które	zawierają	 jednocześnie	 szereg	cen-
nych	składników	odżywczych.	Różnorodność	gatun-
kowa	sprawia,	że	ryby	mogą	być	doskonałym	surow-
cem	zarówno	dla	prostych,	niedrogich	codziennych	
posiłków,	jak	również	wykwintnych	przekąsek	i	dań	
obiadowych	na	specjalne	okazje,	a	podane	w	całości	
specyficzną	 ozdobą	 stołów	 bankietowych.	 Z	 uwagi	
natomiast	na	różną	zawartość	tłuszczu	można	z	nich	
przygotować	potrawy	dietetyczne,	np.	dorsz	gotowany	
w	porach	(72	kcal/100	g)	lub	o	zwiększonej	wartości	
energetycznej	np.	halibut	duszony	w	czerwonym	winie	
(180	kcal/100	g).	W	kształtowaniu	właściwości	sma-
kowych	i	odżywczych	potraw	z	mięsa	ryb	decyduje:	
świeżość	surowca,	stopień	jego	przetworzenia,	zasto-
sowana	 metoda	 obróbki	 cieplnej	 oraz	 odpowiednio	
dobrane	komponenty.	W	krajach	o	dużych	tradycjach	
spożywania	ryb,	świeżość	surowca	jest	najważniejszym	
kryterium	jego	przydatności	kulinarnej.	Tymczasem	
mięso	ryb	w	przeciągu	zaledwie	kilku	dni	przechowy-
wania	w	lodzie,	wyraźnie	traci	cechy	świeżości,	chociaż	
nadal	całkowicie	nadaje	się	do	spożycia,	co	związane	
jest	z	szeregiem	pośmiertnych	biochemicznych	prze-
mian:	nukleotydów,	sacharydów,	związków	azotowych	
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i	 lipidów.	 Szczególnie	 niekorzystne	 sensorycznie	
zmiany	powoduje	degradacja	nukleotydów,	a	najbar-
dziej	inozynomonofosforanu	(IMP),	który	wykazuje	
silne	 właściwości	 wzmagania	 smakowitości	 mięsa	
[14].	Wynika	z	powyższego,	że	do	przygotowywania	
potraw	najlepiej	nadają	się	świeżo	złowione	ryby,	któ-
re	 wyróżnia	 charakterystycznie	 połyskującą	 po-
wierzchnia	skóry,	jędrne	ciało,	wypukłe	i	przezroczy-
ste	rogówki	oczu	oraz	jasnoczerwone	skrzela	o	zapachu	
wodorostów.	 Z	 uwagi	 na	 bardzo	 delikatną	 tkankę,	
najbardziej	właściwą	metodą	obróbki	kulinarnej	mię-
sa	ryb	jest	gotowanie,	najlepiej	w	parze	wodnej,	które	
zapobiega	utracie	wielu	cennych	składników	odżyw-
czych	i	nie	wymaga	stosowania	tłuszczu,	dzięki	temu	
potrawy	są	lekkostrawne	i	w	większości	niskokalorycz-
ne	 [19,	 27].	 Przyrządzając	 potrawy	 z	 ryb	 w	 parze	
można	 dodatkowo	 podnieść	 ich	 walory	 smakowe,	
umieszczając	w	naczyniu	z	gotującą	się	wodą,	świeże	
zioła	 lub	 białe	 wytrawne	 wino	 w	 proporcji	 jak	 1:1.	
Jeżeli	z	jakiegoś	powodu	nie	możemy	gotować	mięsa	
ryb	w	parze	to	należy	zadbać	o	zminimalizowanie	strat	
jego	wartości	odżywczych	poprzez	gotowanie	w	małej	
ilości	wody,	najkrócej	jak	można,	najlepiej	bez	odskó-
rzania,	 wrzucając	 je	 do	 wrzącej	 wody	 lub	 wywaru.	
Z	badań	ankietowych	wynika	niestety,	że	do	przygo-
towywania	 potraw	 mięsnych,	 w	 tym	 również	 z	 ryb	
preferuje	się	smażenie	[3,	6,	28],	głównie	dlatego,	że	
metoda	ta	pozwala	uzyskać	potrawy	charakteryzujące	
się	pożądaną	przez	konsumenta	rumianą	i	chrupiącą	
skórką	 oraz	 bogatym	 bukietem	 smakowo-zapacho-
wym.	 Należy	 jednak	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 smażenie	
nawet	w	małej	ilości	tłuszczu	powoduje	zwiększenie	
wartości	energetycznej	gotowej	potrawy	[19].	Filety	
z	dorsza	na	przykład,	panierowane	i	smażone	zawie-
rają	6-	lub	3-krotnie	więcej	tłuszczu	niż	odpowiednio:	
ugotowane	 w	 postaci	 pulpetów	 lub	 w	 jarzynach	
(tab.	I).	Kaloryczność	potraw	smażonych	z	ryb	można	
nieznacznie	zmniejszyć,	przy	zachowaniu	oryginalnej	
ich	smakowitości,	jeżeli	zastosuje	się	obróbkę	cieplną	
bez	tłuszczu,	z	użyciem	odpowiednich	naczyń,	najle-
piej	 patelni	 z	 dnem	 groszkowanym,	 typu	 ruszt	 lub	

pokrytych	powłoką	teflonową.	Podobne	właściwości	
sensoryczne	 i	żywieniowe	uzyska	się	opiekając	ryby	
na	rożnie	lub	grillu,	szczególnie	na	węgiel	drzewny.	
Wynika	to	z	tego,	że	mięso	rybie	doskonale	nadaje	się	
do	obróbki	cieplnej	bez	 tłuszczu,	ponieważ	zawiera	
znikome	 ilości	 tkanki	 łącznej	 [14],	 co	 pozwala	 na	
uzyskanie	jego	gotowości	kulinarnej	w	bardzo	krótkim	
czasie,	niestety	o	nieco	gorszej	strawności	od	potraw	
gotowanych.	Decydując	się	na	grillowanie	mięsa	ryb	
na	otwartym	ogniu	należy	jednak	pamiętać,	że	z	tłusz-
czu	wytapianego	i	spływającego	na	rozżarzone	węgle	
mogą	powstawać	szkodliwe	dla	zdrowia,	lotne	wielo-
pierścieniowe	 węglowodory	 aromatyczne	 (WWA),	
które	następnie	osiadają	na	ogrzewanym	produkcie.	
Bezpieczne	grillowanie	wymaga	zatem	zmniejszenia	
temperatury	obróbki	cieplnej	oraz	ograniczenia	kon-
taktu	mięsa	ze	źródłem	ogrzewania.	W	tym	celu	naj-
lepiej	opiekać	stosunkowo	małe	kawałki,	na	niezbyt	
silnym	ogniu,	w	możliwie	krótkim	czasie,	układając	
je	na	specjalnie	perforowanych	i	żłobionych	tackach	
[20].	Mięso	przed	grillowaniem	można	także	zama-
rynować	w	occie,	soku	z	cytryny	lub	winie	z	dodatkiem	
ulubionych	przypraw	i	ziół,	zmniejszając	tym	samym	
wyciek	termiczny,	a	wraz	z	nim	utratę	cennych	skład-
ników	odżywczych.	W	kreowaniu	walorów	smakowo-
zapachowych	potraw	pomocne	mogą	być	odpowiednio	
dobrane	naturalne	przyprawy	 i	zioła	dlatego,	że	 jak	
wynika	z	badań	ankietowych	jedną	z	przyczyn	niskie-
go	 spożycia	 mięsa	 ryb	 jest	 jego	 specyficzny,	 często	
nieprzyjemny	zapach	[6].	Znawcy	sztuki	kulinarnej	
sugerują,	 że	 ryby	 morskie	 dobrze	 komponują	 się	
z	przyprawami	o	intensywnym	aromacie,	takimi	jak:	
tymianek,	estragon,	liść	laurowy,	natomiast	smak	ryb	
słodkowodnych	uszlachetnia	przede	wszystkim	świe-
ża,	rozdrobniona	natka	pietruszki.	Uciążliwy	zapach	
mułu	z	mięsa	ryb,	które	żerują	na	dnie	jezior	i	rzek,	
można	zniwelować	dodając	do	wywaru	warzywnego	
szałwię.	Z	kolei	mięsno-bulionowy	smak	potraw	ryb-
nych	ulegnie	delikatnie	wzmocnieniu	gdy	zastosuje	
się	 lubczyk	 ogrodowy,	 którego	 charakterystyczny	
aromat	 pozwali	 jednocześnie	 na	 zmniejszenie	 lub	
nawet	całkowite	wyeliminowanie	z	nich	soli	kuchen-
nej,	co	jest	szczególnie	zalecane	w	żywieniu	dietetycz-
nym.	W	handlu	detalicznym	w	dużym	wyborze	do-
stępne	są	różnego	rodzaju	wieloskładnikowe	przypra-
wy,	 również	 z	 przeznaczeniem	 do	 potraw	 rybnych.	
Należy	jednak	zwrócić	uwagę,	że	w	80,4%	tych	kom-
pozycji	 smakowo-zapachowych	 znajdują	 się	 oprócz	
wysuszonych,	rozdrobnionych	części	roślin	przypra-
wowych,	ziół	i	warzyw	również	dozwolone	substancje	
dodatkowe,	a	najczęściej	wzmacniacze	smaku	w	po-
staci	 mieszaniny	 syntetycznego	 glutaminianu	 sodu	
(E	621)	 i	 inozynianu	 disodowego	 (E	 631)	 [30].	
W	literaturze	 przedmiotu	 pojawiają	 się	 tymczasem	
informacje,	że	na	przykład	systematyczne	karmienie	
zwierząt	doświadczalnych	paszą	zawierająca	glutami-

Tabela I. Zawartość tłuszczu i wartość energetyczna mięsa dorsza świeżego 
oraz potraw przygotowanych z jego udziałem, w zależności od zastosowanej 
metody obróbki cieplnej [29]
Table I. Content of fat and energy value of fresh cod meat as well as dishes 
prepared with its application, depending on the applied method of thermal 
processing [29]

Nazwa /surowca/potrawy Metoda 
obróbki 
cieplnej

Zawartość 
tłuszczu 

[g/100 g]

Wartość energe-
tyczna 100g

kJ kcal

Dorsz świeży – 0,7 327 78

Pulpety z dorsza gotowanie 2,6 470 112

Dorsz w jarzynach gotowanie 5,2 500 120

Dorsz z rusztu (z grilla) opiekanie 9,1 719 172

Filety z dorsza panierowane smażenie 15,8 1142 273
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nian	sodu,	sprzyjało	powstawaniu	u	nich	otyłości	[31]	
przypuszczalnie	dlatego,	że	zaburzona	zostaje	kontro-
la	łaknienia,	regulowana	przez	ośrodek	głodu	i	sytości.	
Chcąc	 zatem	 zastosować	 mieszanki	 smakowo-zapa-
chowe	 do	 potraw,	 warto	 przygotować	 je	 samemu	 –	
szczególnie,	że	wystarczy	zmieszać	ze	sobą	w	dowolnej	
proporcji,	 odpowiednio	 dobrane	 przyprawy,	 które	
dobrze	 komponują	 się	 z	 mięsem	 ryb,	 na	 przykład:	
majeranek	+	tymianek,	koper	+	estragon	+	trybula	
+	nać	pietruszki,	chrzan	+	jałowiec	+	liść	laurowy,	
nać	pietruszki	+	koper	włoski	+	kolendra.	Przyprawy	
naturalne	 i	 zioła	 nie	 tylko	 zwiększają	 atrakcyjność	
sensoryczną	potraw	ale	także,	niektóre	z	nich	mogą	
pozytywnie	wpływać	na	procesy	fizjologiczne	 i	bio-
chemiczne	organizmu,	na	przykład	regulować	prze-
mianę	 materii,	 zwiększać	 odporność	 lub	 poprawiać	
samopoczucie	 [32].	 Substancje	 czynne	 zawarte	
w	wielu	przyprawach	naturalnych	wykazują	ponadto	
działanie	 przeciwutleniające	 lub	 bakteriobójcze.	
W	licznych	pracach	badawczych	wskazuje	się	na	przy-
kład,	 że	 rozmaryn	 i	 szałwia,	 z	 uwagi	 na	 obecność	
w	nich	karnozolu	i	kwasu	karnozynowego	opóźniają	
proces	peroksydacji	 lipidów	oraz	znacznie	redukują	
stężenie	aminoglikozydów,	zmniejszając	tym	samym	
ryzyko	 powstawania	 nowotworów,	 chorób	 układu	
krążenia	lub	cukrzycy	[33].	Zastosowanie	zatem	do	
potraw	lub	przetworów	z	ryb,	przypraw	naturalnych	
i	ziół	o	wysokiej	aktywności	antyoksydacyjnej,	przy-
czynia	się	do	wydłużenia	ich	trwałości,	a	w	przemy-
słowej	produkcji	pozwala	na	wyeliminowanie	synte-
tycznych	przeciwutleniaczy,	tj:	butylohydroksyanizol	

–	 BHA	 (E	 320)	 lub	 butylohydroksytoluen	 –	 BHT	
(E	321),	które	wykazują	niekorzystne	oddziaływanie	
na	organizm	człowieka	[25,	34,	35].	
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