
świeży/mrożony

olej

Zrównoważony 
rozwój

na alasce przyszłość dzikiego łososia 
różowego i środowiska naturalnego 
jest ważniejsza niż natychmiastowe 
możliwości połowu. 

Ponieważ są to dzikie zasoby, 
liczba łososi wracających do wód 
słodkich na coroczne tarło jest 
zmien na. Menedżerowie na Alasce 

wyz na czyli „cele ucieczki” przy 
po mocy najlepszych dostępnych 
da nych nau kowych, aby zapewnić 
ry bom bezpieczny powrót na tarliska 
słod kowodne w celu rozmnażania 
się. Biolodzy biorą pod uwagę natu
ral ne wahania w liczebności łoso sia 
powracającego poprzez zar ząd za nie 
połowami w sezonie w celu zapew
nie nia zrównoważonego rozwoju 
dzikiego alaskańskiego łososia 
królewskiego. 

Połowy alaskańskiego łososia nerka są 
certyfikowane zgodnie z dwoma nieza
leżnymi normami certyfikacji w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa: 

• odPowiedzialne zarządzanie 
rybołówstwem na alasce (Alaska 
Responsible Fisheries Management, RFM) 

• rada zarządzania zasobami morskimi 
(Marine Stewardship Council, MSC) 

profil połowowyprodukty

dZika prZyroda

certyfikowane

Fao 67
 FAO 67: Światowe granice głównych obszarów 
połowowych zostały ustalone do celów statystycznych.
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sezon Połowowy

GosPodarka

Źródła:  
NOAA i CFEC
*dane obejmują 
wszystkie 
gatunki łososia

 połów łososia 
– miejsca 

pracy*
~33 000           

oprawiony, 
beZ głowy i 

wypatrosZony

filety  
(ze skórą lub bez  
z ośćmi lub bez)

brZusZki

Zatoka Alaska Południowo-
wschodnia 

Alaska

Morze 
Beringa

połów łososia – 
statki*

~9-10 k 

Południowo-wschodnia Alaska 

Zatoka Alaska
Morze Beringa 

sty lut mar kwi maj cze liP sie wrz Paź lis Gru

oprawiony

wędZony  
(na zimno lub gorąco)

porcje 

znaczenie kulturowe
społeczności nadmorskie na alasce  

są uzależnione od Połowów łososia na 
własne Potrzeby, aby Przetrwać.  

Połowy na własne potrzeby mają 
pierwszeństwo przed połowami sportowymi, 

komercyjnymi lub indywidualnymi.   

dziki łosoś alaskański należy 
do rodzaju Oncorhynchus, 
nazwa została utworzona przez 
połączenie dwóch greckich słów, 
„onco” (co oznacza haczyk 
lub zadzior) oraz „rhyno” 
(co oz nacza nos), nazwa nadana 
ze względu na haczykowaty lub 
„zadarty” nos widoczny u samców 
odbywających tarło. rodzaj 
Oncorhynchus odróżnia 
dzikieGo łososia pacyficznego od 
innych ryb, które mają wspólną 
nazwę „łosoś”, w tym pstrąga 
i odmian hodowlanych.

ikra

w pusZce

rodzaj sPrzętu  

Sieć skrzelowa

Okrężnica

Oncorhynchus gorbuscha

Losos rózowyDzika
alaska

znany również jako Gorbusza

odnawialne Z Założenia

Zrównoważony rozwój jest zapi sany 
w konstytucji stanu Alaska.  
ryby mają być „wykorzystywane, 
ho dowane i utrzymywane zGodnie 
z zasadą zrównoważoneGo odłowu”, 
dzięki czemu dziki łosoś różowy 
będzie zamieszkiwał wody Alaski 
przez kolejne pokolenia.
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18 miesięcy

woda słodka

  woda słona

6 miesięcy

85 g alaskańskiego 
łososia różowego

 21 g białka (42% zds)

 4 mcg  witaminy b12 (167% zds)

 524 mg omeGa-3 dha i ePa

 11,1 mcg witaminy d (74% zds)

różowy łosośmoże to wszystko!
ze względu na łagodny smak dziki 

alaskański łosoś różowy jest 
wyjątkowo uniwersalny 

– nadaje się niemalże do każdego przepisu 
czy metody przyrządzania. jest jednak 
najbardziej znany jako łosoś z puszki. 
Fabryki konserw łososia działają na 

alasce od lat 70 XiX wieku, a ich znaczenie 
dla alaski wpłynęło na prioryteryzację 

zrównoważonemu rozwojowi. można 
powiedzieć, że pod wieloma względami 

alaska została zbudowana na (garbatych) 
grzbietach łososia różowego! 

kolor różowy •  delikatny
delikatny •  łaGodny

alaskański łosoś różowy jest  

Pełen
chudeGo, wysokiej jakości  

białka.

Dziki alaskański łosoś różowy: 
• Jest najmniejszym i najkrócej żyjącym gatunkiem 

łososia alaskańskiego  waży przeciętnie 1,3–2,3 kg  
i żyje zaledwie 2 lata.

• Ze względu na szybki rozród alaskański dziki łosoś 
różowy jest również najliczniejszym gatunkiem, 
dlatego bardzo trudno go przełowić.  

• Jego jednorodny dwuletni cykl życia doprowadził do 
powstania populacji lat nieparzystych i parzystych, 
które się przeplatają. 

• Ich pseudonim „gorbusza” lub „garbus” pochodzi 
od masywnych garbów u samców powstających na 
grzbiecie podczas powrotu na tarło.

różowe łososie  
mają złożony cykl 
życia; pływają od 
wody słodkiej 
do oceanu, gdy 
tylko się wyklują 
i spędzają 
18 miesięcy 
w oceanie, zanim 
wrócą do wody 
słodkiej na tarło.

dziki łosoś różowy 
dostarcza również 
niezbędne dla 
orGanizmu ludzkieGo  

kwasy tłuszczowe omega3 pochod
zenia morskiego. DHA i EPA zawarte  
w dzikim alaskańskim łoso siu 
różowym są najlepiej prze badanymi, 
przyswajalnymi i naj bard  ziejkor
zystnymi dla organizmu zdrowymi 
tłuszczami.

kompletnego, 
wysokiej jakości 
białka

Korzyści z  

„Uniwersalne cechy różowego łososia 
alaskańskiego pozwalają uwolnić 
kreatywność i wydobyć, co najlepsze 
z tego produktu. Nadaje się do sałatek, 
ciast, kanapek, zup i śniadań”.

sZef kuchni adam sappington
The Country Cat  |  Portland, Oregon

chudy i delikatny 
Smaczny dla każdego

duże owalne Plamy 
na całym oGonie, bez 

małe, luźno 
umieszczone łuski

sPiczasta dolna szczęka 

duże czarne Plamy na 
Grzbiecie

srebrabiała jama ustna z czarną 
linią dziąseł, małymi zębami lub 
niemal ich brakiem

średnia wielkość: 50-63,5 cm

• Kształtowanie i utrzymywanie 
szczupłej sylwetki

• Regulacja metabolizmu

• Lepsze nasycenie prowadzi do 
zmniejszenia spożywania  
i możliwej utraty wagi

• Wzmocnienie mięśni, co skutkuje 
większą mobilnością, siłą i 
zręcznością

Różowe 

metoda  Pieczenie, 
opiekanie, grillowanie, 
duszenie, podsmażanie, 
wędzenie, sushi/sashimi, 
smażenie, gotowanie na 
parze, puszkowanie 

Przepisy  Łosoś alaskański w stylu Cajun i ciastka kukurydziane | Bliskowschodni współdzielony półmisek z łososiem  
Lunch warstwowy z łososiem alaskańskim | Smażony na maśle ghee dziki łosoś alaskański z cytryną, serem feta 
i opiekanymi pistacjami | Frittata z alaskańskim łososiem i pesto| Koreańska misa z grilla
Znajdź te i więcej przepisów na stronie wIlDAlAskAsEAfooD.coM/rEcIPEs

wartości odżywcZegastronomia cykl życia

prZyrZądZanie

ZDS = Zalecane dzienne spożycie // 85g = 3,0 oz  
Źródło: USDA Standard Reference Release 28



świeży/mrożony na alasce przyszłość dzikiego 
łososia keta i środowiska naturalnego 
jest ważniejsza niż natychmiastowe 
możliwości połowu. 

Ponieważ są to dzikie zasoby, 
istnieje zmienność w liczbie łososi, 
które wracają do wód słodkich na 
coroczne tarło. Menedżerowie na 

Alasce wyznaczyli „cele ucieczki” 
przy pomocy najlepszych dostępnych 
danych naukowych, aby zapewnić 
rybom bezpieczny powrót na tarliska 
słodkowodne w celu rozmnażania się. 
Biolodzy biorą pod uwagę naturalne 
wahania w powracającej liczebności 
łososia poprzez zarządzanie połowami 
w sezonie w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju dzikiego 
alaskańskiego łososia keta. 

Oncorhynchus keta

Połowy alaskańskiego łososia keta są 
certyfikowane zgodnie z dwoma nie za
leżnymi normami certyfikacji w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa: 

• odPowiedzialne zarządzanie 
rybołówstwem na alasce (Alaska 
Responsible Fisheries Management, RFM) 

• rada zarządzania zasobami morskimi 
(Marine Stewardship Council, MSC) 

profil połowowyprodukty

dzika przyroda

zrównoważony 
rozwój

certyfikowane

Fao 67
 FAO 67: Światowe granice głównych obszarów połowowych 
zostały ustalone do celów statystycznych.
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sezon Połowowy

GosPodarka

Źródła:  
NOAA i CFEC
*dane obejmują 
wszystkie 
gatunki łososia

 połów łososia 
– miejsca 

pracy*
~33 000           

oprawiony, 
bez głowy i 

wypatroszony

filety  
(ze skórą lub bez  
z ośćmi lub bez)

znany również jako łosoś chum lub srebrniak

brzuszki

Zatoka Alaska Południowo-
wschodnia 

Alaska
Morze 

Beringa

połów łososia – 
statki*

~9-10 k 

Południowo-wschodnia Alaska 
Zatoka Alaska
Morze Beringa 

sty lut mar kwi maj cze liP sie wrz Paź lis Gru

oprawiony

wędzony  
(na zimno lub 

gorąco)
porcje  

znaczenie kulturowe:

dzikie alaskańskie łososie keta są 
ważne nie tylko z ekologicznego 
punktu widzenia, lecz także nierozer-
walnie związane z rybo łówstwem 
prowadzonym na własne potrzeby na 
terenach wiejskich alaski. rodziny 
w społecznościach nadmorskich 
alaski żyją z Połowów łososia 
Prowadzonych na własne Potrzeby. 
w zarządzaniu łowiskami łososia na 
alasce połowy na własne potrzeby 
mają pierwszeństwo przed połowami 
sportowymi, komercyjnymi czy 
indywidualnymi.   

dziki łosoś alaskański należy 
do rodzaju Oncorhynchus, 
nazwa została utworzona przez 
połączenie dwóch greckich słów, 
„onco” (co oznacza haczyk 
lub zadzior) oraz „rhyno” (co 
oznacza nos), nazwa nadana 
ze względu na haczykowaty lub 
„zadarty” nos widziany u sam-
ców odbywających tarło. rodzaj 
Oncorhynchus odróżnia 
dzikieGo łososia pacyficznego od 
innych ryb, które mają wspólną 
nazwę „łosoś”, w tym pstrąga 
i odmian hodowlanych.

ikra

w puszce

rodzaj sPrzętu 

Węda holowana

Sieć 
skrzelowa

Okrężnica

Losos ketaDzika
alaska



ikra keta
Dzikie alaskańskie łososie keta są   

również cenione za swoją ikrę. Przepyszne 
jajeczka zawierają  

kwasy tłuszczowe omeGa-3  
i mają wyrazisty, harmonijny smak, który 

spodobał się szczególnie międzynarodowym 
konsumentom. dzięki żywemu kolorowi 

i grubszej niż u innych gatunków skorupce 
jajeczka są Prawdziwą ucztą dla 

zmysłów oraz idealnym 
uzupełnieniem  

potrawy lub 
samodzielnym daniem. 

„Ze względu na łagodny smak łososia 
keta lubię go przygotowywać ze skórką na 
gorącej patelni. Skóra będzie przyjemnie 
krucha, a cytryna, kapar i sos maślany 
będą dobrze do niego pasować”.

szef kuchni jack amon
Marx Brothers Café  |  Anchorage, Alaska

wartości odżywczegastronomia

jędrna tekstura  •  różowy kolor 
łaGodny smak

cykl życia

alaskański łosoś keta  
zawiera

chude, 
wysokiej jakości 

białko.

Przepisy  

Grillowane kawałki łososia alaskańskiego z awokado | Kiełki spożywcze i zielona bogini Aioli | Alaskański łosoś keta 
z farszem warzywno-chlebowym | Cytrynowo-tymiankowy alaskański łosoś keta z sałatką karczochowo-pomidorową  
Aromatyczny łosoś keta po azjatycku z groszkiem sezamowym
Znajdź te i więcej przepisów na stronie wildAlASkASeAFood.CoM/ReCiPeS
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Dziki alaskański łosoś keta: 
• Jest najbardziej rozpowszechnionym spośród 5 

gatunków łososia na Alasce, choć na północ od kotzebue 
Sound są one rzadkie. 

• Jeden z większych gatunków, większość dzikich łososi 
chum ma co najmniej 60 cm długości!

• Łosoś chum wraca na tarło o dwóch różnych porach  
roku  wcześniejszej nazywanej letnim łososiem chum  
i późniejszej nazywanej jesiennym łososiem chum. 

• Mają przydomek „łosoś psi” pochodzi od ich zębów: 
podczas ponownego wejścia na wody słodkie na tarło 
samce rozwijają duże zęby wystające z ich szczęk, 
przypominające kły psów.

przyrządzanie

metoda  Pieczenie, 
opiekanie, grillowanie, 
duszenie, podsmażanie, 
wędzenie, sushi/sashimi, 
smażenie, gotowanie na 
parze, puszkowanie 

chude, ale zwarte mięso 
Zalecana niższa 
temperatura gotowania   

3-4 lata

woda słodka

  salzwasser

3-4 miesiącełososie keta  
mają złożony 
cykl życia; 
wylęgają się 
i żyją w słodkiej 
wodzie przez 3-4 
miesiące oraz 
spędzają  
3-4 lata 
w oceanie przed 
powrotem do 
wód słodkich na 
tarło.

dziki łosoś keta 
dostarcza również  
kwasy tłuszczowe 
omega3 pochodzenia 
morskiego, niezbędne 

dla ludzkiego organizmu. dHA i ePA 
zawarte w dzikim alaskańskim łososiu 
keta są zdrowymi tłuszczami najlepiej 
przebadanymi, przyswajalnymi i najbar
dziej korzystnymi dla organizmu.

nie mają dużych Plamek na 
Grzbiecie czy oGonie, ale 
raczej wiele małych Plamek

wyraźne rozwidlenie 
w okolicy oGona oraz 
srebrne Pasy wzdłuż 
Płetw

biała jama ustna z białą linią 
dziąseł, z dobrze wyrośniętymi 

zębami 

metaliczny 
niebieskozielony kolor 

duża źrenica Pokrywa niemal 
całe oko

średnia wielkość: 60-71 cm

kompletnego, 
wysokiej jakości 
białka

• Kształtowanie i utrzymywanie 
szczupłej sylwetki

• Regulacja metabolizmu

• Lepsze nasycenie prowadzi do 
zmniejszenia spożywania  
i możliwej utraty wagi

• Wzmocnienie mięśni,co skutkuje 
większą mobilnością, siłą  
i zręcznością

Korzyści z 
Smaczna 

85 g alaskańskiego 
łososia keta

 22 g  białka (44% zds)

 2,9 mcg  witaminy b12 (167% zds) 

 683 mg  omeGa-3 dha i ePa

 470 mg  Potasu (10% zds)

ZDS= Zalecane dzienne spożycie // 85g = 3,0 oz  
Źródło: USDA Standard Reference Release 28



świeży/mrożony na alasce przyszłość dzikiego łososia 
królewskiego i środowiska naturalnego 
jest ważniejsza niż natychmiastowe 
możliwości połowu.  
Ponieważ są to dzikie zasoby, liczba 
łososi wracających do wód słodkich 
na coroczne tarło jest zmienna. 
Menedżerowie na Alasce wyznaczyli 
„cele ucieczki” przy pomocy 
najlepszych dostępnych danych 
naukowych, aby zapewnić rybom 
powrót na tarliska słodkowodne  
w celu rozmnażania się. Biolodzy 
biorą pod uwagę naturalne wahania 
w liczebności łososia powracającego 
poprzez zarządzanie połowami 
w sezonie w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju dzikiego 
alaskańskiego łososia królewskiego.   
Odnawialne z załOżenia:

Zrównoważony rozwój jest zapisany 
w konstytucji stanu Alaska. 
ryby mają być „wykorzystywane, 
hodowane i utrzymywane zgodnie  
z zasadą zrównoważonego odłowu”, 
dzięki czemu dziki łosoś królewski 
będzie zamieszkiwał wody Alaski 
przez kolejne pokolenia.

Połowy alaskańskiego łososia królewskiego 
są certyfikowane zgodnie z dwoma nie
zależnymi normami certyfikacji w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa: 

• odPowiedzialne zarządzanie 
rybołówstwem na alasce  
(Alaska Responsible Fisheries 
Management, RFM) 

• rada zarządzania zasobami 
morskimi (Marine Stewardship 
Council, MSC) 

prOfil pOłOwOwyprOdukty

dzika przyrOda

certyfikOwane

Fao 67
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sezon Połowowy

OprawiOny, 
bez głOwy i 

wypatrOszOny

filety  
(ze skórą lub 
bez z ośćmi 

lub bez)

brzuszki

OprawiOny

wędzOny  
(na zimno lub 

gorąco)

Porcje 

zrównoważony rozwój łososia 
królewskiego poławianego na alasce jest 

międzynarodowym działaniem. 
Poziomy odłowu króla alaski są zgodne 

z traktatem o łososiu pacyficznym 
wdrożonym przez komisję ds. łososia 

pacyficznego.

dziki łosoś alaskański  
należy do rodzaju
Oncorhynchus,

nazwa utworzona przez 
połączenie  

dwóch greckich słów,  

„onco”  
– co oznacza haczyk lub zadzior –  

oraz 

„rhyno”  
– co oznacza nos –  

nazwa nadana ze względu na  
haczykowaty lub „zadarty” 

nos widoczny u samców 
odbywających tarło. 

rodzaj sPrzętu  

Węda holowana

Sieć skrzelowa

Oncorhynchus tshawytscha
znany również jako łosoś chinook

sty lut mar kwi maj cze liP sie wrz Paź lis gru

◄ Zatoka Alaska
◄ Morze Beringa 

◄ Arktyka-Jukon-
    Kuskokwim

▼ Południowo-wschodnia Alaska ▼

gosPodarka

Źródła:  
NOAA i CFEC
*dane obejmują 
wszystkie 
gatunki łososia

 połów łososia 
– miejsca 

pracy*
~33 000           

połów łososia – 
statki*

~9-10 k 

Arktyka-
Jukon-

Kuskokwim

Morze 
Beringa

Zatoka Alaska Południowo-
wschodnia 

Alaska

 FAO 67: Światowe granice głównych obszarów 
połowowych zostały ustalone do celów statystycznych.

zrównOważOny 
rozwój

Losos króLewskiDzika
alaska



85 Gramm
alaskański łOsOś 

królewski

 22 g białka (44% zds)

 2.4 mcg  witaminy b12 (100% zds) 

 1.476 mg omega-3 dha i ePa

 0 g węglowodanów

Królowie w Kolorze 
kOści słOniOwej

Mimo iż mięso większości łososi 
królewskich ma kolor intensywnej 

czerwieni, około 1 na 20 przetwarza swój 
barwnik żywieniowy w inny spo sób, 

co daje w efekcie mięso białe.  
Choć wartości odżywcze są takie same,  
w miąższu koloru kości słoniowej jest 
jeszcze większa zawartość oleju niż 
standardowym łososiu królewskim,  
co sprawia, że jest to produkt 

najwyższej klasy
o maślanym i bogatym smaku.

„Łosoś królewski jest moim ulubionym 
składnikiem zimowego chowdera 
z łososia, obfitą miską z bogactwa 
morza, zaspokajającą apetyt”.

szefOwa kuchni Mandy dixOn
La Baleine Café  |  Homer, Alaska

wartOści OdżywczegastrOnOMia

aksamitny  •  duży Płat
luksusowy  •  bogaty

cykl życia

alaskański łosoś królewski 

to król
 Pod względem zawartości 

długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowe omega-3 

dha i ePa.

ZDS= Zalecane dzienne spożycie // 85g = 3,0 oz  
Źródło: USDA Standard Reference Release 28

Przepisy  Misa łososia alaskańskiego | Tortilla z łososiem alaskańskim i wędzonym chili z kapustą liściastą | Misa łososia w sosie 
imbirowo-orzechowym z makaronem Łosoś alaskański grillowany na cedrowej desce ze słodkimi ziemniakami  
Sałatka z łososia alaskańskiego Monterey 
Znajdź te i więcej przepisów na stronie wildAlASkASeAFood.CoM/ReCipeS

A l A s k A s e A food M A r k eti ng i n stitute            w w w. A l A s k A s e A food.org  

Królowie 

Dziki alaskański łosoś królewski: 
• Największy z 5 łososi pacyficznych, o największej 

w historii zanotowanej wadze 57 kg, został 
zanotowany w 1949 r. w petersburgu na Alasce.

• Małe łososie królewskie, które wracają do wód 
słodkich na tarło w oceanie już po roku (zwane 
„waletami”) są zazwyczaj samcami. 

• Jako gatunek dziko występujący, alaskański łosoś 
królewski jest poławiany z otwartego oceanu. 
Następnie ryby transportuje się do zakładów przet
wórczych w małych społecznościach rybackich 
zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Alaski.

• połowy alaskańskiego łososia królewskiego są 
największymi na świecie połowami tego dziko 
występującego gatunku.

przyrządzanie

metoda  Pieczenie, 
opie kanie, grillowanie, 
dusze nie, podsmażanie, 
węd ze nie, sushi/sashimi, 
sma żenie, gotowanie na 
parze 

wysoka zawartość oleju 
Trudny do przypalenia

1-5 lat

woda słodka

  woda słona

łOsOsie 
królewskie 
mają złożony 
cykl życia; 
wylęgają się 
i żyją w słodkiej 
wodzie przez 
2 lata oraz 
spędzają od 1 
roku do  
5 lat w oceanie 
przed powrotem 
do wód słodkich 
na tarło.

dziki łosoś królewski 
dostarcza niezbędne 
dla organizmu 
ludzkiego  

kwasy tłuszczowe omega3 pochod ze
nia morskiego. dHA i epA zawarte 
w dzikim alaskańskim łososiu królews
kim są najlepiej przebadanymi, przys
wajalnymi i najbardziej korzyst nymi 
dla organizmu zdrowymi tłuszczami.

ciemne Plamy na grzbiecie

ciemne Plamy na obu 
Płatach ogonowych 

czarna jama ustna i linia 
dziąseł

średnia wielkość: 91 cm

z dHA i epA  
omega3

• Poprawa kondycji serca

• Poprawa funkcjonowania mózgu

• Niezbędny składnik odżywczy 
wspomagający wzrost i rozwój 
dzieci w okresie prenatalnym 
oraz niemowląt

Korzyści  

2 lata



świeży/mrożony na alasce przyszłość dzikiego łososia 
nerka i środowiska naturalnego jest 
ważniejsza niż natychmiastowe 
możliwości połowu. 

Ponieważ są to dzikie zasoby, 
istnieje zmienność w liczbie łososi, 
które wracają do wód słodkich na 
coroczne tarło. Menedżerowie na 

Alasce wyznaczyli „cele ucieczki”, 
korzystając z najlepszych dostępnych 
danych naukowych, aby zapewnić 
rybom bezpieczny powrót na tarliska 
słodkowodne w celu rozmnażania się. 
Biolodzy biorą pod uwagę naturalne 
wahania w powracającej liczebności 
łososia, zarządzając połowami  
w se zonie w celu zapewnienia zrów
no ważonego rozwoju dzikiego łososia 
nerka na Alasce. 

Połowy alaskańskiego łososia nerka są 
certyfikowane zgodnie z dwoma nieza
leżnymi normami certyfikacji w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa: 

• odPowiedzialne zarządzanie 
rybołówstwem na alasce (Alaska 
Responsible Fisheries Management, RFM) 

• rada zarządzania zasobami morskimi 
(Marine Stewardship Council, MSC) 

profil połowowyprodukty

dzika przyroda

certyfikowane

Fao 67
 FAO 67: Światowe granice głównych obszarów 
połowowych zostały ustalone do celów statystycznych.

A l A s k A s e A food M A r k eti ng i n stitute            w w w. A l A s k A s e A food.org  

sezon Połowowy

GosPodarka

Źródła:  
NOAA i CFEC
*dane obejmują 
wszystkie 
gatunki łososia

 połów łososia 
– miejsca 

pracy*
~33 000           

oprawiony, 
bez głowy i 

wypatroszony

filety  
(ze skórą lub bez  
z ośćmi lub bez)

brzuszki Zatoka Alaska Południowo-
wschodnia 

Alaska
Morze 

Beringa

połów łososia – 
statki*

~9-10 k 

Południowo-wschodnia Alaska 
Zatoka Alaska

Morze Beringa 

sty lut mar kwi maj cze liP sie wrz Paź lis Gru

oprawiony

wędzony  
(na zimno lub 

gorąco)

Porcje 

znaczenie kulturowe:

dzikie alaskańskie łososie nerka są 
nie tylko ważne z ekologicznego punktu 
widzenia, ale także są nie ro  zerwalnie 
związane z rybo łówst wem na własne 
potrzeby na terenach wiejskich alaski. 
rodziny w spo łecz nościach nadmor skich 
alaski są uzależnione od Połowów 
łososia na własne Potrzeby, aby 
przetrwać. w zarządzaniu łowiskami 
łososia na alasce, połowy na własne 
potrzeby mają pierwszeństwo przed 
połowami sportowymi, komercyjnymi 
czy indywidualnymi.   

dziki łosoś alaskański należy 
do rodzaju Oncorhynchus, 
nazwa została utworzona przez 
połączenie dwóch greckich 
słów, „onco” (co oznacza haczyk 
lub zadzior) oraz „rhyno”  
(co oznacza nos), nazwa nadana 
ze względu na haczykowaty lub 
„zadarty” nos widziany u samców 
odbywających tarło. rodzaj 
Oncorhynchus odróżnia 
dzikieGo łososia pacyficznego od 
innych ryb, które mają wspólną 
nazwę „łosoś”, w tym pstrąga 
i odmian hodowlanych.

ikra

rodzaj sPrzętu  

Sieć skrzelowa

Okrężnica

Oncorhynchus nerka

znany również jako łosoś czerwony lub łosoś blueback

zrównoważony 
rozwój

Losos nerkaDzika
alaska
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3 lata

woda słodka

  woda słona

1-4 lata

85 Gramm
łososia nerka z alaski

 23 g białka (46% zds)

 3,8 mcg  witaminy b12 (158% zds)

 730 mg omeGa-3 dHa i ePa

 570 IU witaminy d (95% zds)

odważne i jaskrawe
Dzikie alaskańskie łososie 

nerka są   
znane z mocnej czerwonej barwy, którą 

filety zachowują zarówno na surowo, 
jak i po ugotowaniu. wynika to z icH 
naturalnej diety składającej się 

z kryla i planktonu, które mają barwnik 
karotenoidowy zwany astaksantyną. ten 
silny związek zapewnia nie tylko głęboki 

kolor i silny (ale nie rybny) smak, lecz 
także jest przeciwutleniaczem, działa 
antynowotworowo, poprawia zdrowie 

skóry i serca, a także łagodzi ból stawów. 

jędrna  •  Gładka tekstura 
mocny smak  •  intensywny kolor

alaskański łosoś nerka jest  

Pełen
zdrowycH  

dłuGołańcucHowycH 
kwasów tłuszczowycH omeGa-3 

dHa i ePa.

Dziki alaskański łosoś nerka: 
• Podczas podróży łosoś nerka spędza czas w słonej 

wodzie pływając i żerując w systemie prądów 
oceanicznych Alaski w Zatoce Alaska, a następnie 
wraca do swoich naturalnych strumieni na tarło.

• Wybredny smakosz, łosoś nerka zjada więcej 
skorupiaków i planktonu niż inne gatunki, i to 
wpływa na jego ciemniejszego koloru mięsa.  

• Aby lepiej służyć swoim nawykom żywieniowym, 
łosoś nerka filtruje zooplankton i małe skorupiaki 
z wody przy użyciu swoich cienkich, nitkowatych 
skrzeli. 

• Jako gatunek dziko występujący alaskański łosoś 
nerka jest poławiany z otwartego oceanu. Następnie 
ryby transportuje się do zakładów przetwórczych  
w małych społecznościach rybackich zlokali zo
wanych wzdłuż wybrzeża Alaski.

łososie nerka  
mają złożony cykl 
życia; wylęgają 
się i żyją w słod-
kiej wodzie 
przez 1-4 lata 
oraz spędzają  
3 lata w oceanie 
przed powrotem 
do wód słodkich 
na tarło.

dziki łosoś nerka 
dostarcza niezbędne 
dla orGanizmu 
ludzkieGo  

kwasy tłuszczowe omega3 pochod
zenia morskiego. DHA i EPA zawarte 
w dzikim alaskańskim łososiu nerka 
są najlepiej przebadanymi, przys
wajalnymi i najbardziej kor zyst nymi 
dla organizmu zdrowymi tłuszczami.

z DHA i EPA  
omega3

Korzyści 

„Alaskański łosoś nerka jest moim 
ulubionym rodzajem łososia, ponieważ 
jego smak zachwyca bez względu na to, 
jak go przygotuję; pieczony, smażony lub 
gotowany w naszych misach z maka
ronem ramen”.

szefowa kuchni Mandy dixon
La Baleine Café  |  Homer, Alaska

wysoka zawartośĆ oleju 
Trudny do przypalenia

cienki oGon 

niebieskawe zabarwienie 
na Grzbiecie

wiele cienkicH wyrostków 
FiltracyjnycH

brak Plam na Grzbiecie 
czy oGonie

duże, jasnozłote oczy

średnia wielkośĆ: 61 cm

• Poprawa zdrowia serca

• Poprawa funkcjonowania mózgu

• Niezbędny składnik odżywczy 
wspomagający wzrost i rozwój 
dzieci w okresie prenatalnym oraz 
niemowląt

Łososie nerka 

metoda  Pieczenie, 
opie kanie, grillowanie, 
dus zenie, podsmażanie, 
wędzenie, sushi/sashimi, 
smażenie, gotowanie na 
parze 

Przepisy  

Grillowany alaskański łosoś nerka z maślaną mieszanką | Alaskański łosoś nerka z ziołami i czosnkiem 
Alaskański łosoś nerka z północno-zachodnią przyprawą na bazie kawy | Kawałki alaskańskiego łososia nerka 
Znajdź te i więcej przepisów na stronie WilDAlAskAsEAfooD.coM/rEciPEs

ZDS = Zalecane dzienne spożycie // 85g = 3,0 oz  
Źródło: USDA Standard Reference Release 28

wartości odżywczegastronoMia cykl życia

przyrządzanie


