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Ryby 

 

Ryby jsou studenokrevní obratlovci dýchají žábrami. V mořích světa žije 20 000, u nás žije asi 50 
druhů. 

Charakteristika ryb a význam pro výživu 

Rybí maso je bohaté na plnohodnotné bílkoviny, minerální látky (fosfor, mořské obsahují jód, 
fluór, sodík).  

Červené rybí maso obsahuje více minerálních látek než bílé. Tučné maso je bohaté na vitamíny 
A a D, ve svalovině a vnitřnostech vitamíny A, B1, B2, B12. Rybí tuk (trán) je rovnoměrně rozložen 
a má vysokou biologickou hodnotu. Rybí maso obsahuje hodně vody (60 - 80%), proto podléhá 
velmi rychle zkáze.  

Rybí maso má málo purinových látek, které podporují v lidském organismu vznik kyseliny močové 
(podílí se na vzniku dny, revmatismu apod.). Je lehce stravitelné a vhodné na různé druhy diet. 
Kvalita masa je ovlivněna prostředím, pohlavím, věkem, ročním obdobím, druhem a výživou ve 
které ryby žijí. 

 

Rozdělení ryb 

Ryby můžeme rozdělovat podle různých hledisek: 

- podle původu - sladkovodní, mořské, tažné 

- podle obsahu tuku - netučné (do 3% tuku), tučné (nad 3% tuku) 

- podle zoologického hlediska - chrupavčité, obratlovité 



 

Sladkovodní ryby 

Kapr obecný - chová se v umělých nádržích, rybnících, jezerech a řekách téměř na celém světě. 
Tělo kapra je buď lysé, šupinaté nebo je řídce pokryté šupinami. Před prodejem se kapři 
nechávají v proudící vodě, aby se zbavili bahnité příchuti. Při hmotnosti 2 až 3 kg má maso 
nejchutnější, nejlepší jakost dosahují v zimě. Kapři se prodávají živí, mražení či uzení. Používají 
se na vaření, pečení, smažení nebo se nakládají do rosolu. 

Štika obecná - žije v řekách i stojatých vodách, patří mezi dravé ryby. Má chutné, libové, lehce 
stravitelné maso s drobnými kůstkami. Výborná jsou játra. Za nejlepší se považuje maso od 
ocasu, je téměř bez kůstek. Maso lze upravovat všemi způsoby. 

Mořské ryby 

Maso mořských ryb má vyšší obsah minerálních látek a vitamínů. K nám se dovážejí chlazené 
ledem, zmrazené, nasolené nebo v podobě konzerv a polotovarů. 

Treska obecná - je to významná užitková dravá ryba, dosahuje hmotnosti až 20 kg. Na trh se 
dodává o hmotnosti 2 až 5 kg. Má měkké bílé maso, křehké. Na trhu je vykuchaná, bez hlavy, 
vykostěná jako rybí filé. Tresčí játra se zpracovávají na rybí tuk, nebo jsou konzervovaná v oleji. 
Jikry se upravují na norský kaviár, nebo jsou uzené. 



Mořská štika - je to štíhlá ryba s mírně vystouplou spodní čelistí. Hřbet je černošedý s černými 
skvrnami. Velikost 50 až 80 cm. Maso je jemné, bílé, velmi křehké. Vhodná na různé kuchyňské 
úpravy. 

Tažné ryby 

Úhoř - žije v Evropských řekách a v dospělosti táhne do Atlantského oceánu, kde se 
v Sargasovém moři vytírá a později hyne. Je to hadovitá ryba, maso tučné, hůře stravitelné. 
Nejkvalitnější je z kusů o hmotnosti 1 kg a délce 1,2 m. Před kuchyňskou úpravou se musí úhoř 
stáhnout z kůže, maso se také marinuje a udí. 

Losos - žije až do dospělosti v chladných vodách moří Norska, Švédska, Skotska, Dánska. Na 
podzim se houfují a táhnou ke tření k pramenům řek. Patří k rybám s nejjemnějším masem. Je 
pevné, tučné, zbarvené od růžové po tmavě červenou. Druhy z Tichého oceánu jsou tmavší. 
V dnešní době se líhnou lososi v umělých líhních a vysazují se do mělkých fjordů. Nejlepší 
a nejvíce ceněné je maso z divoce žijících lososů. Na trhu je losos mražený, pochoutkou je 
uzený, dále marinovaný. Jikry se používají na kaviár. 

Rybí výrobky a konzervy 

Uzené ryby - sleď, makrela, losos, úhoř a šproty. 

Solené ryby - nasolují se již v přímořských oblastech zejména sleď (herinek - slaneček), sardele. 

Sušené ryby - suší se tresky, zbavené hlav a vykuchané. 

Marinované ryby - rozlišuje se marinování studené (s nálevem např. zavináče, ruské sardinky 
a marinády s majonézou např. rybí salát) a marinády teplé (sledi v rosolu, kapr v rosolu, 
pečenáče, smaženáče). 

Ančovičky - vykuchané, rozpůlené sardele bez hlaviček se nakládají do soli. Používají se pro 
výrobu řezů nebo oček. 

Matjesy ze sleďů, salát z matjesů. 

Výrobky ze solených ryb - sardelová očka, sardelová pasta. 

Rybí konzervy - ryby ve vlastní šťávě, ryby v oleji, ryby v tomatě, hotové pokrmy z ryb a rybí 
polokonzervy. 

Kaviár - jsou solené případně konzervované jikry různých druhů ryb. Je velmi výživný, obsahuje 
bílkoviny lehce stravitelné, tuk, lecitin, minerální látky a vitamíny A a D. Rozlišuje se kaviár pravý 
a nepravý. 

Pravý kaviár - jsou jikry z jesetera nebo vyzy, má šedočernou barvu, případně s nádechem 
dozelena (íránský kaviár asepra). Na trhu je ceněn kaviár ruský (malosol, osietra, beluga, 
sevruga) a íránský ( beluga, asepra). Podle struktury může být zrnitý (kvalitnější) nebo lisovaný 
(obsahuje až 16% soli). 

Nepravý kaviár - se vyrábí z jiker lososovitých ryb, dále z jiker tuňáka, makrely, tresky apod. 
Zpravidla se přibarvuje a chemicky konzervuje. Z mechanicky poškozených jiker se vyrábí 
kaviárová pasta. 

 


