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Produkty rybołówstwa

Produkty rybołówstwa (rozporządzenie 853/2004) –
oznaczają wszystkie zwierzęta morskie i słodkowodne
(z wykluczeniem żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków
morskich, w tym także wszystkich ssaków, gadów i żab), dzikie
lub pochodzące z chowu i hodowli oraz wszystkie ich jadalne
formy, części i pochodzące z nich produkty:

- ryby

- skorupiaki (np. krewetki, homary,                                               
langusty, kryl antarktyczny) 

- mięczaki (np. kalmary).
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 

1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 104/2000 

„Produkty rybołówstwa” oznaczają organizmy wodne pochodzące z 

dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty, 

wymienione w załączniku I

„Produkty akwakultury” oznaczają organizmy wodne na dowolnym etapie 

ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie 

akwakultury lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I

„Opakowany produkt rybołówstwa i akwakultury” oznacza produkty 

rybołówstwa i akwakultury, które są „żywnością opakowaną”, o której 

mowa w art. 2 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1169/2011



Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych

• Produkty nieprzetworzone - środki spożywcze, które nie podlegają
przetwarzaniu.

• To produkty rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone,
pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, nacięte.
wyczyszczone, przecięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone,
zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone.

• Produkty przetworzone - środki spożywcze uzyskane w wyniku
przetworzenia produktów nieprzetworzonych.

• Przetwarzanie oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt
wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie,
marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.
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Rozporządzenie (WE) nr 853/2004

• "Świeże produkty rybołówstwa" oznaczają wszystkie produkty rybołówstwa,
w całości lub obrobione, łącznie z produktami pakowanymi próżniowo lub w
zmodyfikowanej atmosferze, które nie zostały poddane żadnemu działaniu
konserwującemu poza schłodzeniem.

• „Wstępnie przetworzone produkty rybołówstwa” oznaczają nieprzetworzone
produkty rybołówstwa, poddane czynnościom naruszającym ich pierwotną
budowę anatomiczną, takie jak patroszenie, odgławianie, porcjowanie,
filetowanie, siekanie.

• „Mechanicznie odkostnione produkty rybołówstwa” to produkty uzyskane
wskutek usunięcia z nich mięsa za pomocą środków mechanicznych, co
prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury mięsnej.



Spożycie ryb w Polsce 
kg/osobę/rok

• Polska – ok. 13 kg/osobę/ rok

• Europa – ok. 24 kg/osobę/rok

• Norwegia – ok. 39 kg/osobę/rok

• Japonia – ok. 65 kg/osobę/rok
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Najczęściej spożywane ryby 



Formy zakupu ryb
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nobbing

patroszona z głową

tuszka

odgardlona

Zróżnicowanie form surowca rybnego w zależności od ich 
przeznaczenia

tuba
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kawałki

dzwonka

tuszka
nieusunięta nerka

filet z/s

filet b/s

gonady

Zróżnicowanie form surowca rybnego w zależności od ich 
przeznaczenia



Maszyny do obróbki ryb 
słodkowodnych

odgławiarki, 
patroszarki podciśnieniowe,
myjko-odłuszczarki

przecinarka ości

dzwonkownica

płatownice

skrobak obrotowy 
(elektroskejler) 



• Tradycja

• Zmieniona tradycja

• Innowacja ?

„Nowa świecka tradycja” = innowacja



Żywność tradycyjna
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Karp Zatorski

Lokalna Grupa Producencka Karpia Zatorskiego 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

Stowarzyszenie Dolina Karpia
32- 640 Zator 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 485/2011 z dnia 18 maja 2011 r. 

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń 

geograficznych nazwę [Karp zatorski (ChNP)]



„JAKOŚĆ TRADYCJA”

„Karp z Oksy” Gospodarstwo Lasochów                               
z siedzibą w Oksie Leszek Stypuła

13.12.2012 uzyskał Znak Jakość Tradycja (certyfikat nr 
6/IT/2012 wydany przez PNG sp. z.o.o.)

21.05.2013 uzyskał Znak Jakość Tradycja (certyfikat nr 
7/JT/2013 wydany przez PNG sp. z.o.o.)

Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o.

Karp ze Starzawy

Karp po starzawsku 

Karp z Bylin - Gospodarstwo Rybackie Byliny

http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html
http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html


Produkt tradycyjny a tradycyjne 
metody produkcji

Lista Produktów Tradycyjnych - utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr
216, poz. 1368). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i marszałkowie
województw.

Nowelizacja ww. ustawy w dniu 6 stycznia 2009 r. - na Listę wpisywane są produkty, których
jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod
produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa
się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat.

„Tradycyjny” - udokumentowany, jako będący w użyciu na rynku krajowym przez okres
co najmniej 30 lat.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych



RYBNE PRODUKTY TRADYCYJNE W POLSCE 
(stan na 24.05.2016r)
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Odstępstwa od wymagań weterynaryjnych i higieniczno-
sanitarnych dla producentów żywności tradycyjnej i regionalnej 

pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie ogólnych odstępstw od 

wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną 

pochodzenia zwierzęcego,

W przypadku gdy odstępstwa te są konieczne dla zachowania tradycyjnego charakteru 

tych produktów, przy czym jako żywność tradycyjna uznane zostają produkty:

- wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych lub

- zgłoszone do Komisji Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione 

Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Dopuszczone odstępstwa dotyczą charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów,

z których wykonane mogą być przyrządy i sprzęt wykorzystywany do

przygotowywania oraz pakowania tych produktów, co stwarza producentom

produktów regionalnych i tradycyjnych możliwość legalnego wytwarzania przy użyciu

tradycyjnych metod, narzędzi i w naturalnym środowisku.

Odstępstwa nie mogą mieć negatywnego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa

produkowanej żywności tradycyjnej zwierzęcego pochodzenia, a w szczególności nie mogą

przyczyniać się do jej zanieczyszczania.

http://admin.produkty-tradycyjne.pl/dir_upload/site/files/Pdf27lipca2007.pdf


Odstępstwa od wymagań weterynaryjnych i higieniczno-
sanitarnych dla producentów żywności tradycyjnej i regionalnej 

pochodzenia zwierzęcego

Artykuł 7 - Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w przypadku 

artykułów spożywczych o tradycyjnym charakterze

2. Państwa Członkowskie mogą przyznać zakładom wytwarzającym artykuły spożywcze

o tradycyjnym charakterze indywidualne lub ogólne odstępstwa od wymogów określonych w:

a) rozdziale II pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w zakresie pomieszczeń,

w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla

wytworzenia ich cech. Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi,

które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz

naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi;

b) rozdziale II pkt 1 lit. f) oraz w rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004

w zakresie rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do

przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów.

Środki dotyczące czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń określonych w lit. a) oraz częstotliwość

ich stosowania są dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej

flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń.

Przyrządy i sprzęt określony w lit. b) są stale utrzymywane w zadowalającym stanie higieny oraz

systematycznie czyszczone i dezynfekowane.



Ryba klasycznie

wędzony marynowany



Nowe ale tradycyjnie



Paluszki rybne, burgery rybne

http://lentilady.com/dinner/homemade-fish-burgers

https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=burgery+rybne+&oq=burgery+rybne+&gs
_l=img.12...38154.44848.0.52680.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.PmlIGeO-fAI#imgrc=_



Surimi, sushi, sos rybny, kawior

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRK60sS74ESvrNC4qC1c5MhS48kXdSmk3G3VEBE4EUTWGNawG0y-jf_1voJ

http://taotao.pl/produkty_taotao/id,39,sos_rybny_taotao.html

http://kuchnia.wp.pl/gid,16110444,kat,1037881,page,10,title,Afrodyzjaki-na  talerzu,galeria.html?ticaid=11710f



Pierogi rybne

Pierogi z łososiem, kaszą gryczaną, ziemniakami                     
i boczkiem wieprzowym wędzonym. Półprodukt 
garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce 
termicznej. Pakowano w atmosferze ochronnej.



Nowe, innowacyjne czy już było?

pierogi rybne

pulpety

fish balls

zrazy



Nowe ale innowacyjnie



Żywność restrukturyzowana
Ścinki mięsa łososia zlepione TG-azą



Żywność restrukturyzowana
Ścinki mięsa łososia zlepione TG-azą



Żywność restrukturyzowana 
Brzuszki łososia zlepione TG-azą 



Żywność przekąskowa?



1. Żywność produkowana metodą zastosowania wysokich ciśnień 
- 150–200 do 1500 atm. 
- ekstruzja (wytłaczanie):

- zimna – do 70 oC
- ciepła – 70 – 130 oC
- gorąca – 130 – 250 oC

Zalety:
- wysoka trwałość (kilka lat)
- zwarta i b. gęsta (powietrze nie wnika do środka)
- obróbka cieplna w temp. 70 – 250 oC (kilka sekund do kilku minut)
2. Krakersy (rybne)
3. „Morskie paluszki” - paluszki z rybką (z dodatkiem mięsa ryb) 

Żywność przekąskowa z dodatkiem mięsa ryb



Żywność przekąskowa z dodatkiem mięsa ryb

Gotowe do spożycia przekąski 
o smaku krewetkowym 

otrzymane metodą gorącej 
ekstruzji.

Surowe i gotowe do 
spożycia pellety po  

usmażeniu                   w 
gorącym tłuszczu.

Przekąska rybna 
– ekstruzja zimna. 



MOM – surowiec rybny do produkcji przekąsek

• Główne składniki – mięśnie szkieletowe tułowia, ogona i 
płetw

• Zanieczyszczenia

- ości

- kawałki kości

- kawałki skóry

- kawałki płetw

- kawałki nerek

- kawałki pęcherza pławnego

- kawałki rdzenia kręgowego

- resztki krwi 
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Ryby małocenne

• Ryby małocenne (małe sortymenty leszcza, płoci, krąpia, karaś)

• niska cena rynkowa

• często niekorzystne oddziaływanie na gatunki cenne gospodarczo poprzez
niszczenie ikry, wylęgu lub narybku

• niskie tempo wzrostu oraz niewielkie rozmiary

• wczesne osiąganie dojrzałości płciowej i duży potencjał rozrodczy (szybki
wzrost liczebności populacji kosztem rozmiarów poszczególnych osobników)

• bardzo duża tolerancja na niekorzystne warunki środowiska

• szerokie spektrum pobieranego pokarmu, co powoduje często konkurencję
pokarmową z gatunkami cennymi

SUROWIEC DO PRODUKCJI PRZEKĄSEK



Ryby małocenne
Porównanie składu chemicznego słodkowodnych ryb użytkowych 

technologicznie i małocennych

Gatunek Woda

[%]

Białko

[%]

Tłuszcz

[%]

Sole mineralne

[%]

Płoć 66,3-78 19,0-20,2 1,0-5,1 1,1-2

Krąp 75-76 24 3,0-3,2 1,5-1,8

Leszcz 71,7-77,4 15,6-17,8 3,9-11,6 1,0-1,3

Karaś 76,6-82,0 16,0-19,0 1,0-1,3 1,0-2,0

Karp 67-78,8 17,1-18,2 2,5-23 1,4-2,6

Łosoś 60-68 18,2-20 8,7-19 2,0

Sieja 73,3-81,9 15,1-19 1,7-6,2 1,0-1,3

Sielawa 74-81,4 11,5-16,3 2,2-5,2 1,0-2,6



DODATKOWY SUROWIEC DO PRODUKCJI FARSZU

• Rybne odpady pofiletowe

- obojczyki

- kregosłupy i grzbiety

- wycinki z cięcia „V”



Porównanie wydajności części jadalnych     
z odpadów pofiletowych

Gatunek ryby

Wydajność farszu z odpadów pofiletowych 
(oprócz głowy i wnętrzności) w %                  

w stosunku do masy:

ryby całej odpadów

Zimnica 16 47

Karmazyn 19-20 31,2-38,6

Dorsz 12-19 59-66

Plamiak 17 56

Czarniak 18-20 60-72,2

Morszczuk srebrzysty 17 55

Zębacz smugowy 20 66

Brosma 22 70
37



Separacja mięsa płoci



Snaki rybne



Żywność produkowana metodą zastosowania wysokich 
ciśnień – Snaki III generacji



Proces ekstruzji

Żywność produkowana metodą zastosowania wysokich 
ciśnień – Snaki III generacji

Proces ekspandowania

Ocena organoleptyczna



Krakersy rybne 
- keropoki



Krakersy rybne – keropoki                   
Skład recepturowy krakersów rybnych

Rodzaj 

próby

Składnik [g]

Farsz Tapioka Woda Sól Cukier
Glutaminian 

sodu

0/100 0 100 80 2,70 1,80 0,180

40/160 40 160 128 4,92 3,28 0,328

80/120 80 120 96 4,48 2,96 0,296

100/100 100 100 80 4,20 2,80 0.280

120/80 120 80 64 3,96 2,64 0,264

140/60 140 60 48 3,73 2,48 0,248



Ciasto krakersów przed i po obróbce cieplnej



Keropoki

Mieszanie komponentów

Nadziewanie

Obróbka cieplna

Cięcie batonów

Suszenie

Smażenie



Wpływ dodatku mięsa z płoci na stopień 
ekspansji keropoków
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Skład kwasów tłuszczowych smażonych 
krakersów

Rodzaj 

próby

Kwasy tłuszczowe mg/g tłuszczu

SFA MUFA

PUFA Suma 

wszystkich 

kwasówn-6 n-3 EPA+DHA Suma 

PUFA

0/100 34,82 318,73 93,53 45,91 0,00 139,44 492,99

40/160 64,00 553,08 168,16 83,74 1,27 251,91 868,99

80/120 66,55 591,56 178,28 88,55 1,45 266,83 924,93

100/100 61,08 545,46 165,01 82,24 1,46 247,25 853,79

120/80 59,72 530,97 158,69 78,97 1,86 237,66 828,35

140/60 52,54 458,05 130,64 66,16 2,54 196,80 707,39



Przekąska rybna 
o charakterze słonego paluszka



Wytłaczarka makaronowa Piec z komorą 
do rozrostu ciasta

Niezbędne wyposażenie

Separatory 



Paluszki  z mięsem ryb otrzymane z ciasta 
półkruchego.

„Morskie paluszki”



Zawartość dostępnej lizyny w wypieczonych paluszkach
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Zawartość kwasów EPA i DHA w paluszkach 
[g/100g produktu]
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Dziękujemy 
za uwagę                              

i zapraszamy 
na degustację! 

Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz*

Katedra Technologii Żywności 
gtokarczyk@zut.edu.pl

91 449 65 28 

*Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości

mailto:gtokarczyk@zut.edu.pl

