
Na alasce ochroNa 
przyszłości zarówno zasobów, jak i   

środowiska naturalnego 
ma pierwszeństwo 
przed możliwościami połowów 
komercyjnych. Populacje mintaja 
alaskańskiego w Morzu Beringa, 
na Wyspach 
Aleuckich 
i w Zatoce 
Alaska są 
szacowane 
osobno za  
pomocą 
corocznych 
badań 
naukowych. 
Menedżerowie 
wykorzystują dane z badań, aby 
określić  „całkowitą dostępną”, 
populację, zidentyfikować „wielkości 
dopuszczalnego połowu” oraz ustalić 
niższą „wielkość rzeczywistego 
połowu” w celu zapewnienia, że dzika 
populacja w wodach Alaski będzie 
zawsze zrównoważona.

Gadus chalcogrammus 
(Theragra chalcogramma)

Połowy mintaja alaskańskiego są certy
fikowane zgodnie z dwoma niezależnymi 
normami certyfikacji w zakresie zrówno
ważonego rybołówstwa:  

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

• rada zarządzania zasobami 
(Marine Stewardship Council, MSC)  

profil połowowyprodukty

wykorzystanie

certyfikowane

mielone

Jak również mączka rybna, 
kolagen, i wiele innych!

mlecz

ikrafilety surimi

Zatoka Alaska

Fao 67

Morze Beringa / 
Wyspy Aleuckie

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

rodzaj sprzętu  

Ze względu na swoją 
uniwersalność   
Żadna część 

mintaja alaskańskiego 
się nie marnuje.

W Japonii określane są jako tarako 
(solone) i mentaiko (doprawione),
ikra mintaja alaskańskiego  jest 
popularna, ponieważ ma bogaty, 
słony smak. Chiny i inne kraje 
azjatyckie cenią również żołądki 
i mlecz mintaja alaskańskiego. 
Oleju używa się do produkcji 
farmaceutyków, a ze skór wyt
warza kolagen. Wszystko, co nie 
zosta nie spożyte, jest przet warzane 
na mączkę rybną o wy so kiej za
war tości białka w celu kar mienia 
gatunków akwakultury. 
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włok 
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Zatoka Alaska
Morze Beringa /  
Wyspy Aleuckie
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gospodarka         
Źródło: NOAA

połów mintaja – 
statki rybackie

~250

połów mintaja 
– miejsca pracy

~30 k          

połowy mintaja alaskańskiego 
stanowią 

największe zrównowaŻone 
rybołówstwo 

w stanach zjednoczonych. 

mintajDzika
alaska



 3 oz mintaja    
  alaskańskiego

 16 g białka (32% zds)

 3,1 mcg witaminy b12 (130% zds)

 285 mg omega-3 dHa i epa

 0 g węglowodanów

przyrządzanie

„Gotowanie mintaja alaskańskiego 
to radość, ponieważ sama ryba jest 
cudownie wyrozumiała i uniwersalna. 
Jeśli szukasz odżywczej uniwersalności 
i łatwości w przyrządzaniu, mintaj 
alaskański będzie twoim nowym 
ulubionym źródłem białka”.

szef kuchni garrett berdan, rdn  
Dietetyk kulinarny

metoda duszenie, pieczenie, 
opiekanie, gotowanie 
na parze, podsmażanie, 
smażenie – cokolwiek!

łatwy w przygotowaniu 
i uniwersalny
Pasuje do każdego przepisu

wartości odżywczegastronomia

krucHy  •  świeŻy •  delikatny
delikatny •  łagodny

dzikie środowisko

mintaj alaskański jest 
doskonałym źródłem

pełnego, wysokiej jakości 
białka.

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

Korzyści z   

kompletnego, 
wysokiej jakości 
białka

wysoka 
zawartość białka 
dzikiego mintaja 
alaskańskiego jest 

łatwo strawna i posiada ma wszystkie 
dziewięć aminokwasów, których 
organizm nie jest w stanie sam 
wytworzyć — kompletne białko 
najwyższej jakości.

kalorie z mintaja alaskańskiego w   

97% pocHodzą z białka! 
Jeśli porówna się inne źródła białka, takie 
jak piersi kurczaka (75%) i chuda mielona  

wołowina (43%), jest oczywiste, że nie 
ma czystszego białka niż dziki mintaj 

alaskański.

• Uzyskanie i utrzymanie szczupłej 
sylwetki

• Regulacja metabolizmu

• Zwiększone nasycenie pro wadzi 
do zmniejszenia spoży wania i 
możliwej utraty wagi

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

Dziki mintaj alaskański 
• Gatunek przydenny i ławicowy, spotykany od wód 

powierzchniowych do głębokości ponad  
500 metrów.

• Sezonowo migrujący, zimą przenosi się z głębszych 
wód na płytkie wody w pobliżu wybrzeża Alaski  
w okresie wiosennym. 

• Gatunek żyjący krótko, zdolny do rozmnażania się 
od około 3 roku życia i żyjący około 12 lat.

• Niewybredne drapieżniki mające dietę różniącą się 
w zależności od ich wielkości – od zooplanktonu  
i kryla do małych ryb.
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pytaj o alaskę
orzeczenie Fda oznacza, Że tylko 

mintaj pocHodzący z alaski moŻe nosić 
nazwę 

mintaja alaskańskiego
w stanacH zjednoczonycH

Barwiony na czarno taco z sałatką buraczano-jabłkową i kremem z awokado | Pieczony 
z hummusem z zielonego groszku i granatem
Falafel z miętowym hummusem i marchewką z harissą | LAAP po laotańsku | Azjatycka miska ryżu 
Znajdź te i więcej przepisów na stronie WildAlASkASeAFOOd.COM/ReCiPeS
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