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ŻYWIENIE A ZDROWIE

Pstrąg to najpopularniejsza ryba w Polsce, 
zaliczana do ryb średnio tłustych. Co cieka-

we, jest mniej tłusty od łososia. Pstrąg jest bo-
gaty w wysoko przyswajalne białko oraz kwasy 
tłuszczowe omega-3 (w tym te najcenniejsze, 
długołańcuchowe, występujące wyłącznie 
w rybach), ma więc prozdrowotne właściwości 
i pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Zawiera 
wiele witamin (zwłaszcza A, D, E), których nie 
znajdziemy np. w owocach czy warzywach. 
Witamina A pozytywnie wpływa na wzrok 
oraz na produkcję nowych komórek organi-
zmu, jest więc niezbędna do prawidłowego 
wzrostu i regeneracji skóry i błon śluzowych. 
Witamina E chroni przed szkodliwym działa-
niem wolnych rodników, zapobiega chorobom 
nowotworowym, miażdżycy oraz przeciwdziała 
bezpłodności i starzeniu się organizmu. Z kolei 
witamina D wzmacnia system immunologiczny 
i reguluje system hormonalny oraz zapobiega 
osteoporozie. Ryby te są również bogate w jod 
i selen, które wpływają m.in. na prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy. Warto więc włączyć 
pstrąga do menu całej rodziny.

Pstrąg dla każdego
Jedzenie pstrąga polecane jest wszystkim 

– bez względu na wiek czy płeć, ale spożywa-
nie tej ryby przyniesie wiele korzyści zwłaszcza 
tym, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy. 
Pstrąg jako ryba słodkowodna zawiera mniej 
tłuszczu niż mięso czy ryby morskie. Co waż-
ne, nie zawiera wiele kalorii, a jednocześnie 
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Pstrąg to zdrowie! 

jego wartość odżywcza niesie ze sobą wiele 
korzyści dla zdrowia i urody. Bogactwo kwa-
sów omega-3 sprawia, że spożywanie pstrąga 
poprawia kondycję skóry i pozytywnie wpływa 
na stan włosów. Badania wykazały również, 
że regularne dostarczanie omega-3 w diecie 
poprawia foto supresję skóry, dzięki czemu 
zmniejsza się ryzyko nowotworowe oraz 
znacznie ograniczony jest negatywny wpływ 
opalania się na skórę (w tym jej szybsze 
starzenie się). Według najnowszych badań, 
spożywanie przynajmniej dwa razy w tygodniu 
dania z ryb tłustych lub średnio tłustych przez 
kobiety w ciąży oraz dzieci w pierwszych la-
tach życia, wpływa na ok 30% lepszy rozwój 
ogólny dzieci oraz na ich ok 20% lepsze IQ 
(badania w ramach programu CORDIS – pro-
jekt Nuthrimiente).

Korzyści wynikające ze spożywania pstrą-
ga są ogromne, dlatego warto go włączyć do 
swojej diety, o czym przekonuje ambasador 
kampanii „Teraz pstrąg!”, kucharz, prezenter 
telewizyjny i autor książek kucharskich, Pascal 
Brodnicki, który tworzy również kanał w serwi-
sie YouTube „Tuba smaku”. – Pstrąg pozytyw-
nie wpływa na nasz układ krążenia, a przy tym 
jest naprawdę bardzo łatwy do przyrządzenia. 
Pstrąg jest idealnym wyborem do zbilanso-
wania diety. W każdym kęsie pstrąga mamy 
wszystkie składniki, których potrzebujemy do 
bycia zdrowym – przekonuje Pascal Brodnicki, 
ambasador kampanii „Teraz pstrąg!”, zachę-
cającej do jedzenia właśnie tej ryby.

Pstrąg darem czystych wód
Prozdrowotne właściwości pstrąga wyni-

kają m.in. z tego, że jest to ryba, która żyje 
wyłącznie w czystych i zimnych wodach, za-
równo w dziczy, jak i w akwakulturze. To ryba, 
która musi mieć zapewnione odpowiednio 
czyste warunki do życia; często dodatkowo 
oczyszcza środowisko. Podstawowym kryte-
rium bytowania pstrąga jest czysta i bogata 
w tlen woda. Niezanieczyszczone środowisko 
i nieskazitelne warunki korzystnie wpływają na 
smak i jakość mięsa, czyniąc pstrąga wyjątko-
wym przysmakiem.

– Wybierając pstrąga, wybieramy polski 
produkt, który wspiera społeczności lokalne 
i ekonomię wielu regionów. Sam pstrąg ma wie-
le wartości odżywczych: zawiera bardzo dużo 
białka, jest również bogaty w tłuszcze Omega 
3, minerały oraz witaminy z grupy B, czyli samo 
zdrowie! – wyjaśnia Pascal Brodnicki, amba-
sador kampanii.

Kampania „Teraz pstrąg” została zaini-
cjowana przez Stowarzyszenie Producentów 
Ryb Łososiowatych we współpracy z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oprócz am-
basadora, Pascala Brodnickiego, w kampanii 
biorą udział influencerzy, w tym m.in. znana 
z programów telewizyjnych Ania Starmach, 
dietetyk, Paulina Ihnat oraz cenieni kucharze, 
Grzegorz Zawierucha i Damian Kordas. 
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