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Циљ овог предавања је да слушаоце упозна са нутритивним карактеристикама неких 

мекушаца. Мекушци представљају велики  филум бескичмењака, који углавном живе у  слаткој 
или морској води.  Одликују се меким телом кога углавном штити љуштура. Пужеви, шкољке, 
хоботнице, лигње и хитони су само неке класе мекушаца. Велики број различитих врста мекушаца 
је вековима део свакодневне исхране становништа приобалних земаља. Пораст светске 
популације, са једне стране, и доказане нутритивне вредности неких морских организама, са друге 
стране, су неки од разлога који су довели до наглог пораста конзумирања мекушаца широм света 
у последњих неколико деценија. Мекушци представљају релативно јефтин извор протеина високе 
биолошке вредности, различитих микро- и макорелемената (калцијума, калијума, гвожђа, бакра, 
цинка и фосфора) витамина и незасићених масних киселина. Од укупног броја јестивих мекушаца, 
мали број је интернационално познат (попут лигњи, дагњи, острига), док је знатно већи број врста 
мекушаца који се лове, продају и конзумирају само локално. Због ових разлога, доступна је 
оскудна научна литература која се бави нутритивним вредностима ових врста. 

На крају овог предавања, биће резимирани резултати одређивања масно-киселинских 
профила неких од врста шкољки и пужева који живе у морима око Кореанског полуострва, а који 
представљају значајан део Кореанске исхране.  
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