
Produkt
Waga(gr./sz

t..)

KRABY

krab królewski 

(Paralithodes 

camtschatica)

 1500 - 5000

krab kolczasty 

(Spiny Crab)
1000-2000

krab granciporro  

(Metacarcinus 

magister )

800-1500



krab 

złocisty/meksyka

ński

800-1500

krab pospolity 1000-2500

krab atlantcki

400-600;                                          

600-800;                                                   

800-1200;                                          

1200 i więcej

krab atlantycki 

Jonah crab
400-600



krab chiński

duże  4-8 szt. 

w kg.;                    

średnie 8-15 

szt. w kg.

krab błekitny 

pływak

kategoria А 

200-500gr.;           

kategoria B 

mniejsze 

180gr.

krab przybrzeżny
30-35 szt. w 

kg.



krab pająk spider

400-600;                                             

600-800;                                                  

800 i więcej

rak europejski
45-50 szt. w 

kg.

rak turecki

  5-10 szt. w 

kg- po 100 i 

więcej gr.

10-15 szt. w 

kg- po 70-

100 gr.                                      

15-20 szt. w 

kg- po 50-70 

gr.

20-30 szt. w 

kg- po 35-50 

gr.

30-40 szt. w 

kg- po 28-35 

gr.
krewetki



krewetka 

królewska(peneus 

japonicus)EBI

30-50 szt. w 

kg.

Homary

homar 

śródziemnomorski
600-3000

homar europejski

400-600 gr. 

600-800 gr. 

800-1200 gr. 

1200 i więcej



homar 

amerykański 

450-650 gr. 

450-550 gr. 

550-650 gr. 

650-750 gr. 

750-900 gr. 

homar kanadyjski

450-650 gr. 

450-550 gr. 

550-650 gr. 

650-750 gr. 

750-900 gr.

homar 

amerykanski 

Jumbo

mały 900-

1350 gr. 

średni 1350-

1800 gr. 

duży 1800-

2700 gr. 

jumbo 2700-

4500 gr. 

gigant 4500 i 

więcej gr.

Langusty



langusta 

śródziemnomorsk

a

300-500 gr. 

600-1000 gr. 

1000-1500 

gr. 

1500 i więcej

 langusta 

głębinowa

300-400 gr. 

400-600 gr. 

600-800 gr. 

800-1000 gr. 

1000-1200 

gr. 

1200 i więcej

langusta 

atlantycka

500-600 gr. 

600-800 gr. 

800-1000 gr. 

1000-1200 

gr. 

1200 i więcej



langusta 

południowo 

afrykańska

280-330 gr. 

330-400 gr. 

400-500 gr. 

500-600 gr. 

600-800 gr.

langusta czilijska 700-1000 gr.

szczypce kraba 1000 g

małże



omułek (mitillus  

galloprovinciallis)

od 1kg do 10 

kg (płukany, 

czyszczony)

omułek (mitillus  

galloprovinciallis)

od 3.3 kg do 

30 kg 

(płukany, na 

siatce 

hodowlanej)



małż 

masłowy/vongola

(tapes 

decussatus)

od 1 kg do 5 

kg

malz lupino
od 1 kg do 5 

kg



trufla 

morska(venus 

verrucosa)

od 1kg do 

3kg 

małż solena(solen 

marginatus)

od 1kg do 3 

kg



małż tellina 

(donax trunculus)

od 1kg do 3 

kg

ostryga concava
od 14 do 17 

szt.w kg



małż 

fasolare(callista 

chione)

od 1kg do 3 

kg

ostryga plaska ok.14 szt./kg

slimak murex 1000 g

szkarłupnie



jeż morski 50 gr/szt


