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1 3 Zdrowe i bogate w składniki odżywcZe
Ryby i owoce morza z lodowatych wód Alaski są bogate w składniki odżywcze i stanowią idealny 
wybór dla zdrowej oraz zrównoważonej diety. Bogate w białko i kwasy tłuszczowe omega-3, 
o niewielkiej ilości tłuszczu i niemal bezkaloryczne, doskonale realizują plany żywieniowe najbar-
dziej wymagających współczesnych konsumentów. Decyzja o wprowadzeniu do jadłospisu ryb 
z Alaski jest decyzją wpisującą się w konsekwentny i świadomy oraz przyjazny dla planety styl życia. 

obietnica jakości Z alaski
Alaska gwarantuje produkty najwyższej jakości. Tamtejsze rybołówstwo zapewnia 
klientom na całym świecie najwyższej jakości surowiec do produkcji najlepszych 
wędzonych rybnych przysmaków. Wysokie standardy bezpieczeństwa i ścisłe 
zarządzanie jakością w całym łańcuchu produkcyjnym są powodem, dla któ re go  
wędzarnie, szefowie kuchni i indywidualni konsumenci na całym świecie 
obdarzają produkty z Alaski niekwestionowanym zaufaniem. 

Ryby są przetwarzane i mrożone bezpośrednio po złowieniu. Dzięki temu ide-
alnie zachowują smak, konsystencję, kolor i składniki odżywcze. Dzięki najno-
wocześniejszym zakładom produkcyjnym i zaawansowanej logistyce, alaskańskie 
rybołówstwo jest równoznaczne z gwarancją najwyższej jakości. Od lat bez 
przesz kód jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym parametrom jakości 
międzynarodowych klientów.   

naturalnie 
dzikie
Ryby alaskańskie wzrastają 
w swoim naturalnym 
środowisku, bez ingerencji 
człowieka. Ich wyjątkowy 
aromat gwarantowany jest 
czystością wód, w jakich żyją 
i zdobywają pożywienie. 
Kolor i konsystencja mięsa są 
zachętą do wykorzystywania 
ich w najbardziej wyszukanych 
kulinarnych przepisach. 
Dzięki wybornemu smakowi 
 są prawdziwie wszech
stronnymi produktami 
i idealnie nadają się również 
do wędzenia. Z myślą o 

prZysZłości 
Na Alasce przyroda zawsze determinowała 
podejmowane decyzje gospodarcze. Dotyczy 
to również rybołówstwa, dlatego odpowie
dzialne i świadome zarządzanie zasobami 
rybnymi regulowane jest w konstytucji stanu. 
Zrównoważony rozwój i działania ukierunko
wane na przyszłość stanowią dla codziennych 
działań rybaków najwyższy priorytet. Taki 
świadomy sposób działania został potwierd
zony i wyróżniony niezależnymi certyfikatami: 
Marine Stewardship Council (MSC) oraz 
Responsible Fishery Management Seal (RFM). 
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Przez setki lat mieszkańcy Alaski utrzymywali się z rybołówstwa. Już w cza-
sach sprzed elektryczności i lad chłodniczych opracowali skuteczne metody 
zachowania świeżości ryb. Spośród nich na plan pierwszy wysuwa się wysokiej 
jakości procedura wędzenia. To tradycyjne rzemiosło było przez wieki rozwi-
jane i doskonalone. Podwaliny pod obecne procedury zawdzięczamy wiedzy 
osadników z Norwegii i Szkocji. 

Wędzenie dzikiego łososia z udziałem rodziny i przyjaciół pozostaje ważną 
częścią życia społecznego, łącząc współczesną kulturę z dziedzictwem minio-
nych pokoleń. Dlatego też prawo stanowe i federalne zachęca do połowów 
na własne potrzeby. Ma to na celu podtrzymanie tradycyjnych metod połowu  
i wędzenia Alaskan, aby kontynuować ich historię.

Ze względu na wysoką jakość i szlachetny smak, wędzone dzikie 
ryby z Alaski są obowiązkowym elementem menu podczas świąt 
i specjalnych okazji. Walory smakowe wędzonego dzikiego łososia 
i innych wędzonych ryb są dostępne przez cały rok, dlatego można 
delektować się nimi na co dzień. 

Bogata w cenne składniki odżywcze wędzona ryba z Alaski jest 
ważnym składnikiem zbilansowanej diety. Kulinarnie uniwersalna: 
uszlachetnia sałatki, zupy, kanapki i dania z makaronu, może też 
stanowić wykwintne samodzielne danie. Dzięki niepowtarzalne
mu smakowi zyskuje kolejnych zwolenników i smakoszy na całym 
świecie i zamienia każdą okazję w kulinarną ucztę.

peklowana keta 

Z alaski Z ginem, 

łosoś graVlaX, 

marynowany 

ogÓrek, oraZ 
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dobry wybór
wedzone ryby z Alaski —



alaska jest domem dla jednych z największych populacji dzikiego łososia na świecie.  
Z czystych mórz północnych stanów Zjednoczonych pochodzi pięć różnych gatunków 
co sprawia, że północny pacyfik i morze beringa są jednymi z najbogatszych, najliczniej 
zarybionych wód na naszej planecie. aby ten stan utrzymać, rybołówstwo na alasce  
spełnia rygorystyczne wymogi dotyczące zrównoważonego zarządzania zasobami.  
populacje łososia czawyczy, kiżucza, nerki, gorbuszy i kety pozostają stale pod kontrolą 
i znajdują się na bezpiecznym poziomie. te pięć gatunków łososia łączy aromatyczny 
smak i bogactwo wartości odżywczych, jednakże każdy gatunek ma swoje niepow-
tarzalne cechy. daje to możliwości  zadedykowania każdemu z nich unikalnej i spraw
dzonej metody wędzenia i sposobów przyrządzania.

kiżucZ 

20 g białka • 4 g tłuszczu • 120 kcal • 900 mg omega3
Jego jędrne, czerwonopomarańczowe mięso można wędzić bez obawy utraty jakości 
i smaku. Ponadprzeciętna zawartość zdrowych tłuszczów pozwala, aby kiżucz 
przyrządzać również w wysokich temperaturach. Jego intensywny aromat 
wspaniale komponuje się z mocnymi przyprawami i ziołami.

nerka
23 g białka • 5 g tłuszczu • 130 kcal • 730 mg omega3
Ze względu na głęboką czerwień mięsa i jędrną konsystencję nerka to jedna z najpopular
niejszych ryb wędzonych na świecie. Dzięki zawartości tłuszczu jest delikatna i soczysta, 
może też być przyrządzania w każdej temperaturze. Nieskazitelny aromat nerki doskonale 
komponuje się z mocnymi nutami korzennymi i dymnymi.

dziki łosoś alaskański jest najczęściej wędzony drewnem jabłoniowym, 
wiśniowym lub dębowym. dąb nadaje się najlepiej do wędzenia w wyższych 
temperaturach. w przypadku stosowania mocnych mieszanek przypraw  
i grubszych filetów rybnych, jak w przypadku łososia czawycza, zaleca 
się wybór drewna, które rozwija silniejszy aromat dymu. łagodniejsze 
mieszanki przypraw odpowiednie są przy mniej aromatycznym drewnie.  
nie istnieją jednak żadne sztywne zasady: dziki łosoś alaskański jest 
składnikiem najwyższej jakości, który doskonale sprawdza się w każdym 
procesie wędzenia. 

cZawycZa 

22 g białka • 11 g tłuszczu • 200 kcal • 1476 mg omega3
Najszlachetniejszy ze wszystkich dzikich łososi Alaski urzeka swoim jasnoczerwonym, 
jędrnym mięsem. Wysoka zawartość tłuszczu tej ryby pozwala na wędzenie zarówno 
na gorąco, jak również na przyrządzanie w najniższych temperaturach. Wyjątkowa 
w smaku czawycza uszlachetniana przyprawami z całego świata, oferuje 
nieograniczone możliwości kulinarne.

ketA 

22 g białka • 4 g tłuszczu • 130 kcal • 683 mg omega3
Łososia keta wyróżnia naturalne pomarańczowe zabarwienie mięsa, które nie zmienia 
swojego koloru podczas dalszej kulinarnej obróbki. Z uwagi na delikatny aromat 
i stosunkowo niską zawartość tłuszczu, podczas wędzenia zaleca się stosowanie niskich 
temperatur. Odpowiednie są lekkie, owocowe mieszanki przypraw, które nie 
przyćmiewają wyjątkowego smaku ryby.

UlUbiony
dziki łosos alaskanski

produkt wedzarniczy –

gorbusZa 

21 g białka • 4 g tłuszczu • 130 kcal • 524 mg omega3
Gorbusza wyróżnia się niską zawartością tłuszczu i łagodnym smakiem. Dlatego proces wędzenia 
nakłada konieczność ostrożnego operowania niskimi temperaturami oraz komponowania 
z łagodnymi przyprawami. Pozwala to zachować subtelny i nieskażony smak dzikiego łososia.



alaskański 
dorsZyk cZarny 
15 g białka • 17 g tłuszczu • 210 kcal
1476 mg omega3 
Dorszyk czarny jest idealny do niemal każdego sposobu 
przyrządzania. Znakomicie się sprawdza także 
podczas wędzenia. Aby wzbogacić delikatny 
i subtelny aromat ryby, zaleca się stosowanie 
łagodnych, owocowych i słodkich przypraw 
oraz raczej lekkich gatunków drewna 
z subtelną nutą dymu. 

Dorszyk czarny to jeden z najcenniejszych i najlepiej strzeżonych skarbów 
Alaski. Dostępny tylko w wybranych sklepach w Stanach Zjednoczonych. Dla 
wymagających miłośników ryb jest jednak zdecydowanie warty poszukiwań 
ze względu na swój niezrównany smak. 

alaskanski dorszyk czarny

kulinarny

sekret –



Alaskańskie ryby i owoce morza cenione na całym świecie, wyróżnia  
niepotykany nigdzie indziej smak. Wędzony dziki łosoś alaskański jest 
dobrze znanym klasykiem jako przystawka oraz doskonały składnik 
śniadania. Walory smakowe oraz niekwestionowana jakość stanowią 
bogaty potencjał do zaoferowania. Kulinarne zastosowanie nie wyklucza  
ani kremowych dań z makaronem, ani lekkich omletów, czy też zastoso-
wania jako dodatku do pizzy. Możliwości są nieograniczone, a w każdej 
z nich alaskańskie ryby dodają szczególnego charakteru potrawie.  
Aby prawdziwie doświadczyć Alaski, warto połączyć wędzonego łososia  
z delikatnym dorszem atlantyckim lub alaskańskim mintajem. 

Kolejnym cennym sekretem jest wędzona ikra dorsza alaskańskiego, 
która doskonale smakuje na ciepłych tostach ze świeżym serkiem lub  
z gotowanym jajkiem i sokiem z cytryny. Jest to również główny składnik 
tradycyjnej pasty do smarowania taramasalata. Jest ona podawana  
z białym chlebem, oliwą z oliwek i cytryną, w krajach południowych jest 
często serwowana jako zimna przystawka.

Ryby i owoce morza z Alaski zachwycają 
swoimi zewnętrznymi cechami, takimi 

jak kolor, konsystencja i oczywiście 
aromat. Nie można lekceważyć 
faktu iż są pełne cennych 

skład ników odżywczych. Nie za
wie rają prawie żad nych tłuszczów 

nasy conych, są wysoko war tościowym 
źródłem białka i dostarczają orga niz mowi 

niez będnych witamin i minerałów. Ich wysoka 
zawar tość przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych 

omega3 to kolejny powód, dla którego ryb alaskańskich nie 
powinno zabraknąć w żadnej diecie. 
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prZyrZAdZAniA smACZne
nie tylko



Alaska jest domem dla jednych z największych dzikich zasobów rybnych na naszej 
planecie. Rygorystyczne zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego rybo
łówstwa gwarantują utrzymanie zasobów na odpowiednim poziomie. 
Takie zdyscyplinowane podejście gwarantuje, że źródło naj z
 drowszego pożywienia jest stale odnawialne, a równo
waga ekologiczna niezachwiana. Wszystko to 
sprawia, że Alaska jest zaufanym 
i niezawodnym dostawcą 
najwyższej jakości ryb 
i owoców morza.

aby dowiedzieć się więcej o alasce 
i zrówno ważonym rybołówstwie, odwiedź 

stronę www.alaskaseafood.eu. alaska seafood 
marketing institute (asmi) angażuje się  

w promowanie informacji na temat alaski, 
jej różnorodnych gatunków ryb i owoców morza,  

historii rybo łówstwa oraz zasad dzikiego, 
natural nego i zrównoważonego rybołówstwa.

www.alaskaseafood.eu

AlAskA seAfood MArketing institute
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