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W igi lia Bo że go Na ro dze -
nia to naj lep szy czas,

by nad ro bić na sze bra ki pod
wzglę dem je dze nia ryb. 
To oka zja, by prze ko nać się, 
że są pysz ne i już na sta łe
wpro wa dzić je do na sze go
ja dłos pi su. Bo ryb, jak wy -
ni ka z roz ma i tych ba dań,
je my wciąż za ma ło. 
A to błąd, bo są i zdro we
(za wie ra ją peł no war to ścio -
we biał ko, sto sun ko wo 
ma ło tłusz czu, fos for, wapń,
że la zo, jod, wi ta mi ny A, D),
i bar dzo, bar dzo smacz ne.
A ga tun ków ryb – i tych
mor skich, i tych
słodkowodnych – jest tyle,
że naprawdę mamy w czym
wybierać. W święta króluje
oczywiście śledź i karp, ale
nic nie stoi na
przeszkodzie, by na naszym
stole pojawiły się też dania
z łososia, sandacza czy
nawet popularnego mintaja
i mor szczu ka.
A te raz bar dzo waż na uwa -
ga: ry ba bę dzie na praw dę
smacz na wte dy, gdy ku pi -
my ją ab so lut nie świe żą.
Ta ka ry ba:
...ma świe ży, a nie moc no
„ryb ny” za pach (naj le piej
ku po wać ry by w dniu do -
sta wy, w wie lu skle pach
wy pa da to we czwar tek); 
...jej skó ra jest gład ka
i wil got na;
...łu ski rów no przy le ga ją,
ogon i płe twy są wil got ne
i gięt kie;
...mię so jest sprę ży ste
i zwar te, a po na ciś nię ciu
nie po zo sta je wgłę bie nie;
...oczy są jas ne, a skrze la
ró żo we lub czer wo ne. 
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Śledzie Kojarzą się wprawdzie z postem, 
ale można je podać w wykwintny
sposób. Przyrządzimy je łatwo, bo
przeważnie kupujemy śledziowe filety
których nie trzeba moczyć.  

przy go to wa nie 
20 min

bardzo
łatwe

• 80 dag śle dzi
• 300 ml so ku z ki szo nych
ogór ków
• 10 dag ma sła
• 5 gru szek
• 10 dag mio du li po we go

Z gruszkami w miodzie

Wy mo czo ne śle dzie wło -
zyć na 2–3 go dzi ny do so -
ku po ki szo nych ogór kach.
Na pa tel ni pod grzać ma -
sło, wrzu cić po kro jo ne na
ćwiar tki grusz ki i du sić 2

min. Do dać miód (nie pod -
grze wać, bo miód stra ci
wa lo ry od żyw cze). Grusz -
ki uło żyć na ta le rzu, na
nich po ło żyć śle dzie osą -
czo ne z so ku.

2
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przy go to wa nie 
40 min

bardzo
łatwe
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Po szwedz ku Wy dry lo wa ne śliw ki wło żyć do ron del ka,
do dać łyż kę wo dy, cu kier i du sić pod przy -
kry ciem na ma łym ogniu. Gdy bę dą mięk -
kie, prze trzeć przez si to, wy mie szać z po -
sie ka ny mi mi gda ła mi i oli wą, przy pra wić
pie przem, so kiem i skór ką z cy try ny. Roz -
ło żyć na po kro jo nych w ka wał ki śle dziach.

• 50 dag śle dzi • 25 dag mrożonych
śliwek węgierek • łyżka cukru • 2 łyżki
migdałów • 1/4 łyżeczki skórki otartej
z cytryny • 3–4 łyżki oliwy
• sok z cytryny • pieprz

3
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Śledzie

W so sie 
mio do wo-ce bu lo wym
• 5 filetów z ma tia sów • 2 łyż ki mio du na tu ral ne go
• 4 śred nie ce bu le • 2 łyż ki oc tu win ne go • 2–3 łyż ki
kon cen tra tu po mi do ro we go • 1/2 szklan ki oli wy lub
ole ju sło necz ni ko we go • sól • pieprz

Ce bu lę ob rać, po kro ić w pla stry. Na pa tel ni moc no roz -
grzać po ło wę tłusz czu, pod sma żyć na nim ce bu lę, do dać
reszte oleju, miód, ocet i kon cen trat, do kład nie wy mie -
szać, przy pra wić sos so lą i pie przem, od sta wić, by wy -
stygł. Pła ty ma tia sów wy płu kać (zbyt sło ne wy mo czyć),
po kro ić na ka wał ki. W sa la ter ce ukła dać war stwa mi sos
i śle dzie. Na stęp nie przy kryć i wsta wić na 1–2 dni do lo -
dów ki, by sma ki się prze gryz ły. Po da wać z pie czy wem.

• 4–5 fi le tów z ma tiasów
• duży ogó rek wąż lub 
3 ma łe • 10–15 śli wek ma -
ry no wa nych • du ży strąk
czer wo nej pa pry ki (świe -
żej lub ma ry no wa nej) 

Ogó rek sta ran nie umyć, po -
kro ić na dość cien kie skoś -
ne pla stry, pa pry kę na nie -
kształ tne ma łe ka wał ki,
a śle dzie na ma łe pro sto -
kąt ne lub kwa dra to we ka -
wał ki. Na środ ku każ de go
pla stra ogór ka po ło żyć ka -
wa łek śle dzia, przy kryć go
po łów ką śliw ki (po ło żo ną
wy pu kłą stro ną do gó ry)
i ka wa łe czkiem pa pry ki.
Spiąć tę pi ra mid kę wy ka -
ła czką i uło żyć na pół mi -
sku wysypanym posiekaną
zieleniną.

przy go to wa nie 
60 min + 24 godz.

bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
20 min
bardzo
łatwe

Pi ra mid ki 
śle dzio we

4
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• 50 dag filetów z ma tia sów
• 4 ce bu le • 2 łyż ki kon cen tra tu 
po mi do ro we go • 10 dag ro dzy nek
• 3/4 szklan ki ole ju
• sok z po ło wy cy try ny
• 1–2 ły że czki cu kru

Śle dzie po kro ić w dzwon ka i uło żyć w sa -
la ter ce. Ro dzyn ki spa rzyć i osą czyć. Po kro -
jo ne w pla stry ce bu le ze szklić na ole ju,
do dać kon cen trat, cu kier sok z cy try ny i ro -
dzyn ki, wy mie szać, przy kryć i du sić jeszcze
2–3 min. Przy kryć śle dzie go rą cym so sem,
ostu dzić i wsta wić na kil ka go dzin do lo -
dów ki.

Cu kier pu der utrzeć z przy pra wa mi ko rzen -
ny mi. Je śli fi le ty są zbyt sło ne, do brze je
wy mo czyć. Na stęp nie wy płu kać, osu szyć,
uło żyć w sa la ter ce, po sy pać przy go to wa ną
mie szan ką ko rzen ną, przy kryć fo lią i wsta -
wić na noc do lo dów ki. Ce bu lę ob rać, po kro -
ić w pla ster ki, ze szklić na ole ju. Do dać kon -
cen trat po mi do ro wy, wy mie szać, do pra wia -
jąc do sma ku cu krem, pie przem i so lą,
prze stu dzić. Na pół mi sku uło żyć war stwę
po kro jo nych na po rcje śle dzi, przy kryć przy -
go to wa nym so sem ce bu lo wo-po mi do ro -
wym, ude ko ro wać ga łąz ka mi na tki.

• 50 dag fi le tów śle dzio wych • 2 ły że czki cu kru pu dru • po szczyp cie zmie lo nych 
przy praw: cy na mo nu, goź dzi ków, zie la an giel skie go i pie przu • 4–5 po kru szo nych li ści 
la u ro wych • ka wa łe czek po sie ka ne go świe że go im bi ru • 3–4 ce bu le • 2–3 łyż ki gę ste go
prze cie ru po mi do ro we go • 2–3 łyż ki ole ju • cu kier • pieprz • sól • natka pietruszki

Z przy pra wa mi

Z ro dzynka mi 
przy go to wa nie 
20 min + kil ka godz.

bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
40 min + 24 godz.

bardzo
łatwe
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Śledzie

Z su szo ny mi
śliw ka mi 
• 30 dag śle dzi ko rzen nych • czer wo na
ce bu la • garść su szo nych śli wek bez pe -
stek • kie li szek śli wo wi cy • łyż ka ciem -
ne go cu kru • 3 łyż ki oc tu win ne go
• 2 łyż ki oli wy

Śle dzie od ce dzić z zalewy, op łu kać i osu -
szyć ręcz ni kiem pa pie ro wym. Po kro ić
w dwucentymetrową kost kę. Po sie kać
drob no ce bu lę, śliw ki mo czyć przez go dzi -
nę w go rą cej wo dzie. W osob nym na czy -
niu wy mie szać śli wo wi cę z cu krem, oc -
tem i oli wą. Śle dzie, ce bu lę oraz po kro jo -
ne po łów ki śli wek wło żyć do ma ry na ty
i od sta wić na 3 go dzi ny do lo dów ki.

• 5–6 filetów z matiasów • pusz ka
brzosk wiń w sy ro pie • 3 łyż ki ma jo ne zu
• 3 łyż ki kwaś nej gę stej śmie ta ny lub
jo gur tu na tu ral ne go • 2 ząb ki czos nku
• odro bi na cu kru

Pła ty śle dzio we po kro ić na ka wał ki (2–3 cm),
uło żyć na pół mi sku. W mi secz ce roz mie szać
ma jo nez ze śmie ta ną lub jo gur tem i wy ciś -
nię tym przez pra skę czos nkiem, ewen tu al -
nie do pra wić do sma ku odro bi ną cu kru. Wy -
mie sza nym so sem po lać śle dzie. Po sy pać
po kro jo ny mi w kost kę brzosk wi nia mi.

W so sie 
czos nko wo-
-brzosk wi nio wym

przy go to wa nie 
25 min
bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
25 min + 3 godz.
bardzo
łatwe

6
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W oli wie
• 8 fi le tów z ma tia sów • 2 szklan ki mle -
ka • bia ła ce bu la • ok. 3/4 szklan ki oli -
wy lub ole ju • liść la u ro wy • 2 łyż ki so ku
z cy try ny

Fi le ty wy płu kać, za lać mle kiem, przy kryć
i od sta wić na 10–15 min. Tusz ki po kro ić
na ka wał ki dłu go ści ok. 4 cm, skro pić so -
kiem z cy try ny, wy mie szać i od sta wić.
Tym cza sem ce bu lę ob rać, po kro ić w cien -
kie ta lar ki lub piór ka al bo ze trzeć na tar -
ce o gru bych oczkach. W sło i ku ukła dać
war stwa mi śle dzie i ce bu lę, do dać liść la -
u ro wy i za lać wszyst ko ole jem lub oli wą
(śle dzie po win ny być cał kiem za nu rzo ne
w tłusz czu) i na do bę wsta wić do lo dów -
ki. Po da wać z ogór ka mi kon ser wo wy mi
i pie czy wem.

W ka pu ście 
• 75 dag fi le tów ze świe żych su ro wych
śle dzi • 2 win ne jabł ka • ma ła głów ka
bia łej ka pu sty • szklan ka wy wa ru
z włosz czyz ny • 2 śred nie ce bu le
• 2 łyżki sklarowanego masła • łyżka
oliwy • łyżka pikantnej musztardy
• sok z cytryny • suszony tymianek
• mielony kminek • pieprz • sól

Fi le ty umyć, osu szyć, po sma ro wać musz tar -
dą, po sy pać pie przem i so lą, uło żyć w mi -
sce, przy kryć i na 40 min wsta wić do lo -
dów ki. Głów kę ka pu sty po szat ko wać, wy płu -
kać, osą czyć i lek ko po so lić. Jabł ko i ce bu lę
ob rać, po kro ić w kost kę, skro pić so kiem z cy -
try ny i ze szklić na roz grza nej oli wie. Do ło -
żyć ka pu stę i chwi lę sma żyć, mie sza jąc, po
czym do pra wić do sma ku kmin kiem, ty -
mian kiem i pie przem. Wlać wrzą cy wy war
z włosz czyz ny, szyb ko za go to wać, a po tem
du sić 15 min na ma łym ogniu. Je śli ka pu -
sta bę dzie zbyt rzad ka, pod grze wać ją od -
kry tą, by nad miar pły nu od pa ro wał. Za war -
tość ron dla prze ło żyć do wy sma ro wa ne go
ma słem ża ro od por ne go na czy nia, na wierz -
chu roz ło żyć fi le ty śle dzio we, po lać je sto -
pio nym ma słem, wsta wić do go rą ce go pie -
kar ni ka, piec ok. 50 min. 

przy go to wa nie 
25 min + 60 min
bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
90 min

łatwe
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Śledzie

Na bia ło-zie lo no
• 8 fi le tów z ma tia sów • 4 łyż ki ma jo ne -
zu • 4 łyż ki śmie ta ny kre mów ki • ce bu la
cu kro wa • 3 łyż ki grosz ku kon ser wo we -
go • łyż ka ka pa rów • sok z cy try ny • na -
tka pie trusz ki • cu kier • pieprz • sól

Fi le ty op łu kać (zbyt sło ne krót ko wy mo -
czyć), osą czyć na pa pie ro wym ręcz ni ku, zwi -
nąć w ro lad ki i uło żyć na pół mi sku. Ce bu lę
drob niut ko po sie kać, wrzu cić do mi se czki,
do dać ka pa ry, po ło wę po sie ka nej na tki i od -
są czo ny z za le wy gro szek. Śmie ta nę ubić,
sta ran nie wy mie szać z ma jo ne zem, a po -
tem z wa rzy wa mi w mi secz ce. Do pra wić do
sma ku so kiem z cy try ny, cu krem, pie przem
i, je śli trze ba, tak że so lą. Ob ło żyć tym so sem
śle dzie. Przed po da niem po sy pać po zo sta -
łą na tką. Jeść z chle bem. 

Do oc tu ry żo we go wsy pać cu kier i go to wać,
aż się roz pu ści. Do dać po kro jo ne w krąż ki
sza lot ki, po sie ka ną tra wę cy try no wą, po kro -
jo ne w pa se czki chi li i im bir oraz po kro jo ne
w pla ster ki li mon ki (wcześ niej po rząd nie
umy te). Wlać oba so sy so jo we, wi no ry żo -
we, wy mie szać wszyst ko i wy stu dzić. Za lać
tą ma ry na tą oczysz czo ne śle dzie, po sy pać
ko len drą i od sta wić na do bę w chłod ne
miej sce. Za ma ry no wa ne śle dzie po da wać
z cząst ka mi li mon ki oraz z kieł ka mi soi i sło -
necz ni ka po sy pa ny mi pra żo ny mi ziar na mi
se za mu i po sie ka nym szczy pior kiem. Prze -
pis Ro ber ta So wy

Na spo sób azja tyc ki 
• 1 kg fi le tów ze śle dzi. Ma ry na ta: po 100 ml oc tu ry żo wego i jasnego sosu sojowego
• 60 g cukru trzcinowego • 8 szalotek • łodyga trawy cytrynowej • papryczka chili
• 2 limonki • 50 ml wina ryżowego • 50 ml słodkiego sosu sojowego lub łyżka miodu
• łyżeczka marynowanego imbiru • łyżka posiekanej świeżej kolendry 

przy go to wa nie 
30 min łatwe

przy go to wa nie 
60 min + 24 godz.

bardzo
łatwe

8
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• 1 kg fi le tów z matiasów 
• 1/2 kg cebuli • 4 ziarenka ziela
angielskiego • 4 liście laurowe 
• 1/4 l oleju lnianego • 1 kg ziemniaków 

Ce bu lę posie ka ć, do dać zie le an giel skie, li -
ście la u ro we i fi le ty w całości (jeśli ktoś
wo li mniej sło ne, mo że wło żyć je na go dzi -
nę do mle ka), wszyst ko za lać ole jem i wsta -
wić na 2–3 dni do lo dów ki. Za ma ry no wa -
ne w ten sposób śle dzie po dawać z ziem -
nia ka mi ugo to wa ny mi w mun dur kach.

• 50 dag fi le tów z ma tia sów
• 30 dag bryn dzy • szklan ka gę stej
śmietany • 3–4 ząbki czosnku • 3 łyżki
zielonego groszku z puszki  • 3 łyżki
pokrojonej w drobną kostkę czerwonej
papryki (świeżej lub marynowanej)
• 2 łyżki posiekanego szczypiorku • cukier
puder • skórka otarta z cytryny
• sól • biały pieprz • kilka gałązek zielonej
pietruszki do przybrania

Czos nek ob rać, drob niut ko po sie kać, utrzeć
z pie przem, skór ką otar tą z cy try ny i bryn -
dzą na jed no li tą gład ką ma sę. Do dać ubi -
tą ze szczyp tą so li i cu kru śmie ta nę. Po -
wsta ły sos sta ran nie wy mie szać i lek ko
schło dzić. Fi le ty śle dzio we umyć, osą czyć,
po kro ić na nie du że ka wał ki, uło żyć na pół -
mi sku. Sos wy mie szać ze szczy pior kiem,
grosz kiem i pa pry ką, po lać śle dzie so sem,
przy kryć fo lią i do brze schło dzić.

przy go to wa nie 
2–3 dni

bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
20 min

bardzo
łatwe

W ole ju lnia nym
z ziem nia ka mi
w mun dur kach
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Śledzie

Od ce dzo ną i wy stu dzo ną fa -
so lę po sy pać star tym na pro -
szek czą brem, skro pić ole -
jem. Ce bu lę po kro ić w kost -
kę, skro pić so kiem z cy try ny,
opró szyć so lą i pie przem.

Ziem nia ki ob rać, po kro ić
w kost kę, skro pić ole jem. Fi -
le ty po kro ić w drob ną kost -
kę. Wrzu cić tak przy go to wa -
ne skład ni ki sa łat ki do sa la -
ter ki, po lać resz tą ole ju,

de li kat nie, ale do kład nie wy -
mie szać, przy kryć fo lią i na
2–3 godz. wsta wić do lo -
dów ki. Przed po da niem po -
sy pać sa łat kę szczy pior kiem.
Po da wać z pie czy wem.

przy go to wa nie 
20 min + 2–3 godz.

bardzo
łatwe

10

Sa łat ka śle dzio wa 
z fa so lą i ziem nia ka mi 
• 4 fi le ty z ma tiasów • 2 szklan ki ugo to wa nej (ale nie roz go to wa nej!) drob nej per ło -
wej fa so li • 3–4 ziem nia ki ugo to wa ne w mun dur kach • 2 śred niej wiel ko ści ce bu le
• sok z cy try ny • 2–3 łyż ki ole ju • 2–3 łyż ki po sie ka ne go szczy pior ku • tro chę 
su szo ne go czą bru • pieprz • sól
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Bo ro wi ki na mo czyć w nie -
du żej ilo ści wo dy, a po tem
ugo to wać w tej sa mej wo -
dzie. Fi le ty op łu kać, po kro -
ić w gru bą kost kę, za lać
mle kiem, przy kryć i co naj -
mniej 3 godz. trzy mać
w chło dzie. Orze chy za lać
wrząt kiem i od sta wić. Gdy
wy sty gną, od ce dzić i ob rać
z brą zo wych bło nek. Ce bu -
lę ob rać i po kro ić w cien kie
piór ka. Mięk kie grzy by od -
ce dzić (wy war do dać do so -
su, bar szczu czer wo ne go lub

sok z cy try ny, po rząd nie za -
mie szać, po czym prze ło żyć
do sa la ter ki i schło dzić. 

Siekane
• 50 dag fi le tów z ma tia -
sów • 2–3 śred nie ce bu le
• 4 jaj ka • 4 łyż ki do brej
oli wy • łyż ka oc tu win ne -
go • 2 łyż ki cu kru 

Jaj ka ugo to wać na twar-
 do. Fi le ty osą czyć, osu szyć
pa pie ro wym ręcz ni kiem
i drob no po sie kać. Po sie kać
rów nież ob ra ną ce bu lę  

i jajka. Do ło żyć do śle dzi,
sta ran nie ca łość wy mie szać.
Wlać oli wę i ocet, po now -
nie wy mie szać, do dać do
sma ku cu kier. 

Wy kwin tna sa łat ka śle dzio wa 
• 4 du że fi le ty śle dzio we • 2 gar ści łu ska nych orze chów la sko wych • 2–3 sza re renety
lub inne twarde i dość kwaśne jabłka • 8 suszonych kapeluszy borowików • 2 dość
duże białe cebule •100 ml miodu •100 ml oleju lub sklarowanego masła • 25 ml
calvadosu • łyżka cukru • sok wyciśnięty z połowy cytryny • 2 szklanki mleka

przy go to wa nie 
30 min 

bardzo
łatwe

krup ni ku), po kro ić w wą skie
pa ski. Jabł ka ob rać, usu nąć
gnia zda na sien ne, a miąższ
po kro ić w nie du żą kost kę.
Na pa tel ni roz grzać tłuszcz,
wrzu cić ce bu lę, orze chy,
grzy by, miód i cu kier. Sma -
żyć, mie sza jąc, aż skład ni ki
na bio rą brą zo wej bar wy.
Wte dy do dać sta ran nie od -
ce dzo ne z mle ka śle dzie, ra -
zem chwi lę sma żyć, mie -
sza jąc. Na stęp nie pod lać cal -
va do sem i do ło żyć jabł ka.
Po tem zdjąć z ognia, do dać

przy go to wa nie 
80 min + 3 godz.
bardzo
łatwe
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przy go to wa nie 
120 min

bardzo
łatwe

Zupy rybne Z ka ra si 
• 1 i 1/2 kg ka ra si
• 2 mar chew ki • 2 pie -
trusz ki • 1/2 se le ra • por
• 2 ce bu le • 2 łyż ki ma sła
• łyż ka mą ki • sól • pieprz
• sie ka ny ko pe rek 

Ja rzy ny ob rać, po sie kać, za -
lać je ok. 2 l wo dy, po so -
lić. Do wrzą ce go wy wa ru
wło żyć spra wio ne ry by, go -
to wać do mięk ko ści. Gdy
wa rzy wa i ka ra sie bę dą
mięk kie, prze trzeć wszyst -
ko przez gę ste sit ko. Z mą -
ki i ma sła zro bić za smaż -
kę, do dać do zu py, do pra -
wić so lą. Zu pę po da wać
z ła zan ka mi su to po sy pa -
ną ko per kiem. 

Zimą z przyjemnością jada się
gorące zupy. Czemu więc na
świąteczny obiad nie podać 
zupy z ryb? Tym bardziej, 
że jest i smaczna, i zdrowa.

12
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przy go to wa nie 
50 min

bardzo
łatwe

łatwe

przy go to wa nie 
40 min
bardzo
łatwe
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• 20 dag kost ki ryb nej
• 800 ml bu lio nu ryb ne go
• 200 ml śmie tan ki 
36-proc. • 15 dag na mo -
czo nych su szo nych grzy -
bów • łyż ka po sie ka nej
ce bu li • po sie ka ny zą bek
czos nku • 2 łyż ki po sie ka -
nej na tki • 2 łyż ki
posiekanego koperku
• 4 łyżki obranych ze
skórki i pokrojonych
w kostkę pomidorów
• oliwa • sól • pieprz
• gałka muszkatołowa 

Ce bu le, czos nek i grzy by
prze sma żyć na ma łej ilo ści
oli wy, do dać po kro jo ne na
nie du że ka wał ki kost ki ryb -
ne, wlać bu lion ryb ny, za -
go to wać. Do dać śmie tan kę,
zie le ni nę i po mi do ry. Przy -
pra wić do sma ku i po da wać.
Prze pis Adama Chrzą stow -
skiego

13

Po wę gier sku

Z pa pry ką

przy go to wa nie 
120 min

Bia ła 
z grzy ba mi

• 50 dag do wol nej ry by słod ko wod nej • 2 zielone
papryki • włoszczyzna • 4 średnie ziemniaki
• 1/2 szklanki śmietany • łyżeczka smalcu
• łyżka mielonej papryki • sok z cytryny • sól 

Ry by wy pa tro szyć, po kro ić na
dzwon ka, od sta wić w chłod -
ne miej sce. Ziem nia ki, zie lo -

ną pa pry kę i włosz czyz nę ob -
rać, po kro ić w ta lar ki lub kost -
kę i przy ru mie nić na smal cu.
Zdjąć z ognia, po sy pać mie -
lo ną pa pry ką, pod lać li trem
wo dy i ugo to wać. Wło żyć do
środ ka po kra ja ne ka wał ki ry -
by i go to wać jesz cze 15 min.
Przed po da niem zu pę za gę -
ścić śmie ta ną i za kwa sić so -
kiem z cy try ny.

• 1 i 1/2 kg kar pia • sól
• 2 łyż ki słod kiej pa pry ki 
w prosz ku • 3 ce bu le
• 2 zie lo ne pa pry ki • 2 po -
mi do ry • 2 łyż ki tłusz czu
do sma że nia 

Kar pia oczy ścić z łu sek, wy -
pa tro szyć. Krę go słup, gło wę
i ogon od ło żyć. Tu szę po kro -
ić w dzwon ka, po so lić je, po -
sy pać z obu stron czer wo ną

pa pry ką i od sta wić do lo -
dów ki na 20 min. Ce bu lę
i pa pry kę po sie kać i ze szklić
na tłusz czu. Pod ko niec do -
dać ob ra ne ze skór ki, po zba -
wio ne pe stek po mi do ry,
krót ko pod sma żyć. Prze ło żyć
wa rzy wa do gar nka, do dać
gło wę, ogon i krę go słup, za -
lać wo dą. Go to wać na ma -
łym ogniu go dzi nę. Wy ło wić
czę ści ry by, na któ rych go to -
wał się wy war, zu pę oczy -
ścić z szu mo win i wrzu cić po -
kro jo ne go w dzwon ka kar -
pia. Go to wać na ma łym
ogniu 15 min, uwa ża jąc, by
mię so się nie roz pa dło. Prze -
pis Sta ni sła wa Mu szyń skie go
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Na polskich stołach gości już od XIII wieku! 
Ta tłusta ryba słodkowodna jest jedną
z najpopularniejszych w naszym kraju. 
Czego jak czego, ale karpia na wigilijnym stole 
nie może zabraknąć.

Karp
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przy go to wa nie 
240 min + 12 godz.

dość
trudne

Kar pia spra wić, od ciąć gło -
wę i ogon, prze ło żyć do
gar nka. Do dać ob ra ną mar -
chew kę, 2 ob ra ne i po kro -
jo ne na ćwiar tki ce bu le,
do pra wić ve ge tą. Na stęp -
nie wlać litr wo dy, go to -
wać 1,5 go dzi ny na ma leń -
kim ogniu. Wy war prze ce -
dzić. Po sie kać po zo sta łe
ce bu le, za lać po ło wą wy -
wa ru, ugo to wać. Resz tą
wy wa ru za lać dzwon ka
kar pia, go to wać 20 min na
ma łym ogniu, uwa ża jąc,
aby go nie roz go to wać.
Wy jąć z wy wa ru, prze stu -
dzić, a na stęp nie de li kat -
nie usu nąć ości z ry by. Wy -
war, w któ rym go to wa ła
się ry ba, po łą czyć z wy wa -
rem ce bu lo wym, zmik so -
wać. Do dać na mo czo ną
i roz pusz czo ną że la ty nę,
wy mie szać. Wrzu cić ro -
dzyn ki oraz mi gda ły. Po sło -
dzić, po pie przyć i po so lić
do sma ku. Dzwon ka kar pia
uło żyć na pół mi sku, za lać
je wy wa rem i od sta wić na
noc do lo dów ki. Je śli ugo -
tu je my wy war z gło wa mi
i ogo na mi dwóch kar pi, ga -
la re tę moż na przy go to wać
bez że la ty ny.

• Karp • 4–5 ce bul • mar chew ka • 5 dag mi gda łów bez
skór ki • 5 dag ro dzy nek • ły że czka że la ty ny • sól
• pieprz • cu kier • przy pra wa wa rzyw na (np. ve ge ta)

Po ży dow sku
przy go to wa nie 
120 min

łatwe

W win nej
ga la re cie 
• Fi let z kar pia (ok. 70
dag) • 2/3 szklan ki bia-
 łe go wi na • że la ty na
• cy try na • oliw ki bez pe -
stek • 10 zia ren czar ne go
pie przu • na tka pie trusz ki
• mar chew ka • pie trusz ka
• liść la u ro wy • sól

Kar pia po dzie lić na po rcje.
Ja rzy ny ob rać, po kro ić, za -
lać wo dą, do dać liść lau ro -
wy, pieprz. Go to wać ok. 30
min. Od ce dzić. Do 2 szkla -
nek wy wa ru do dać 5 ły-
żek wi na, sól, za go to wać,
zmniej szyć pło mień, wło-
 żyć ry bę i po wo li go to wać 
ok. 20 min. Ry bę schło dzić
w wy wa rze, wy jąć, wy war
prze ce dzić. Z że la ty ny, wy -
wa ru i resz ty wi na przy go -
to wać roz twór wg in struk cji
na opa ko wa niu, schło dzić.
Do na czy nia wlać tro chę ga -
la re ty, po sta wić w chło dzie,
aby się ze sta li ła. Uło żyć na
niej ry bę, przy brać cy try ną,
na tką pie trusz ki i oliw ka mi,
od ło żo ny mi ja rzy na mi, za -
lać resz tą ga la re ty. Schło -
dzić, by ga la re ta za krzep ła.

15
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• 50 dag fi le tów z kar pia
• 3 łyż ki buł ki tar tej
• 3 łyż ki se za mu
• 1–2 jaj ka • 3 łyż ki mą ki
• cy try na • kie li szek bia -
łe go wy traw ne go wi na
• pieprz • sól
• olej do sma że nia

Fi le ty wy płu kać, osu szyć,
uło żyć w sa la ter ce, skro pić
wi nem, so kiem z po łów ki
cy try ny, przy pra wić so lą,
pie przem, przy kryć i wsta -
wić na 2 godziny do lo -
dów ki. Na stęp nie ob to czyć
w mą ce, po tem w roz trze -
pa nym ja jku i w buł ce tar -
tej wy mie sza nej z se za -
mem. Usma żyć z obu stron
na jas noz ło ty ko lor na roz -
grza nym ole ju. Po da wać
z ka wał ka mi cy try ny i pie -
czo ny mi ziem nia ka mi. 

W pi wie
• Duży karp • 2 posiekane ząbki czosnku • 2 łyżki
masła • 2 cebule pokrojone w cienkie talarki • listek
laurowy • po łyżce posiekanej natki pietruszki
i szczypiorku • 2 szklanki piwa • pieprz • sól. 
Sos: 2 łyżki masła • łyżka mąki • słodka papryka
w proszku • 2 goździki

Kar pia spra wić, op łu kać, osu szyć i na trzeć so lą. Od sta wić
na pół go dzi ny, na stęp nie po kra jać w dzwon ka o sze ro -
ko ści 5 cm. W ron dlu roz pu ścić ma sło, wrzu cić na nie pla -
ster ki ce bu li, po sy pać roz kru szo nym list kiem, czos nkiem,
pie trusz ką, szczy pior kiem, so lą i pie przem. Przy kryć i du -
sić na ma łym ogniu 5 min. Na pod du szo nej ce bul ce po -
ło żyć ry bę, po lać ją pi wem. Od za go to wa nia du sić na ma -
łym ogniu 15–20 min. Udu szo ną ry bę prze ło żyć na go rą -
cy pół mi sek, trzy mać w cie ple. Do gar nka w któ rym du si ła
się ry ba z ce bu lą, wło żyć 2 łyż ki ma sła, wsy pać mą kę, 
pa pry kę, goź dzi ki i wy mie szać. Go to wać na śred nim ogniu
5 min sta le mie sza jąc, na stęp nie sos prze trzeć przez 
si to i pod grzać. Po lać ry bę. Podawać.

Karp

przy go to wa nie 
40 min

bardzo
łatwe
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przy go to wa nie 
25 min + 3 godz
bardzo
łatwe

W panier ce 
z sezamu
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Że la ty nę na mo czyć w kil -
ku łyż kach zim nej wo dy.
Kar pia sta ran nie spra wić,
usu wa jąc skrze la, płe twy
i oczy, umyć i po kro ić na
nie wiel kie dzwon ka. Wa -
rzy wa ob rać, wy płu kać.
Ce bu lę oraz 2 mar chew ki
po kro ić w dość gru be pla -
stry, jed ną mar chew kę po -
zo sta wić w ca ło ści. Do
ron dla wło żyć gło wę
i skraw ki ry by oraz wa rzy -
wa i przy pra wy ko rzen ne.
Za lać zim ną wo dą (ok. 5 
i 1/2 szklan ki) i po sta wić
na ogniu. Gdy wo da za -
wrze, go to wać jesz cze 30
min na nie du żym ogniu.
Na stęp nie ca łe mar chew -
ki wy ło wić, prze ło żyć na
ta le rzyk, a wy war prze ce -
dzić przez gę ste sit ko.
Dzwon ka kar pia wło żyć
do pu ste go ron dla i za lać
go rą cym wy wa rem, lek ko
przy pra wić so lą i vegetą.
Go to wać pod przy kry ciem,
aż bę dą mięk kie, ale się
nie roz go tu ją. Wy stu dzić
ry bę w wy wa rze, wy jąć,
uło żyć na pół mi sku, ude -
ko ro wać od ło żo ną mar -
chew ką po kro jo ną na pla -
ster ki. Wy war od ce dzić,
do pra wić do sma ku, wy -

kar pia i od sta wić w chłod -
ne miej sce, by ga la re ta
stę ża ła. Po da wać z cy try -
ną i chrza nem. 

mie szać z że la ty ną, za go -
to wać, ewen tu al nie jesz -
cze raz od ce dzić i prze stu -
dzić. Na stęp nie za lać nim

przy go to wa nie 
120 min + chłodzenie łatwe

• Karp o wa dze ok. 1 i 1/2 kg (naj le piej świe ży) • 4–5 ce bul • 3 mar chew ki • ka wa łek
se le ra • ma ła pie trusz ka • 2 zia ren ka zie la an giel skie go • kil ka zia re nek pie przu
• ma ły li stek la u ro wy • 7 ły że czek że la ty ny • ewen tu al nie ły że czka sprosz ko wa nej
przy pra wy do zup (ty pu vegeta) • pieprz • sól

W ga la re cie I

17
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Karp

Po po znań sku 
• 80 dag fi le tów z kar pia • 2–3 gło wy
kar pia • pę czek włosz czyz ny • du ża ce -
bu la • 2 li ście la u ro we • po 3–4 zia ren ka
zie la an giel skie go i pie przu • 1–2 goź -
dzi ki • sól. Sos: 2 łyż ki ma sła • łyż ka
mą ki • 1/2 szklan ki czer wo ne go wy -
traw ne go wi na • 5 dag po kru szo ne go
pier ni ka • 5 dag ro dzy nek • 2 łyż ki po -
sie ka nych mi gda łów • 1 i 1/2 łyż ki mio -
du • sok i skór ka otar ta z cy try ny • sól

Umy te i osu szo ne fi le ty z kar pia na trzeć so -
lą, owi nąć fo lią, wło żyć na 1–2 godz. do lo -
dów ki. Włosz czyz nę oczy ścić, za lać 2–3
szklan ka mi wo dy, do dać przy pra wy ko rzen -
ne i go to wać, aż wa rzy wa bę dą mięk kie.
Wte dy wy war od ce dzić i ugo to wać w nim
ry bie gło wy (ok. 30 min na nie wiel kim
ogniu). Fi le ty wło żyć do pła skie go ron dla,
za lać prze ce dzo nym wy wa rem z ryb i ich
głów, go to wać ok. 15 min na ma łym ogniu.
Na stęp nie wy jąć je, po kro ić na po rcje, prze -

ło żyć do wy sma ro wa ne go ma słem ża ro od -
por ne go pół mi ska. Wy war z ry by moc no
zre du ko wać, prze stu dzić. W ron dlu zro bić
z ma sła i mą ki bia łą za smaż kę, roz pro wa -
dzić ją zim nym bu lio nem wy mie sza nym
z wi nem i go to wać na ma łym ogniu, aż sos
zgęst nie je. Do dać po kru szo ny pier nik, miód,
sok i skór kę z cy try ny, ro dzyn ki, mi gda ły,
wy mie szać wszyst ko i pod grzać. Po lać ry bę
so sem, wsta wić na kil ka mi nut do na grza -
ne go pie kar ni ka. Po da wać z ła zan ka mi.

W ga la re cie II 
• 1 i 1/2 kg karpia • pę czek włosz czyz ny • 1–2 ły że czki cu kru • sól • pieprz • 3 po sie ka ne
ce bu le • biał ko jajka • sok z cy try ny • 2 gar ście ro dzy nek • ew. 2 łyż ki że la ty ny

Spra wio ne go kar pia wraz
z gło wą i ogo nem po kro ić
w dzwonka, umie ścić w gar -

nku i za lać ma łą ilo ścią wrzą -
cej wo dy. Do ło żyć ob ra ne ja -
rzy ny. Przy pra wić pie przem
i so lą, go to wać na ma łym
ogniu, aż ry ba bę dzie mięk -
ka (ok. 20 min). Ce bu le ze -
szklić na ma śle. Ro dzyn ki 
za lać wrząt kiem, mo czyć 10
min, od ce dzić. Z wy wa ru
wy jąć ry bę, usu nąć szu mo -
wi ny, za go to wać go wraz
z ubi tą pia ną ze świe że go

biał ka, prze ce dzić przez gę -
ste si to (moż na do dać 2 łyż -
ki że la ty ny – wte dy ga la re ta
ła twiej się ze tnie). Z ugo to -
wa nej ry by usu nąć ości.
Dzwon ka kar pia roz ło żyć
w ko kil kach, do dać ce bu le
i ro dzyn ki, za lać wy wa rem
przy pra wio nym so kiem z cy -
try ny i cu krem. Gdy ga la re -
ta stę że je (w lo dów ce), ude -
ko ro wać zie le ni ną.

przy go to wa nie 
150 min + 2 godz.

bardzo
łatwe

przy go to wa nie 200 min 
+ czas tę że nia że la ty ny

dość
trudne
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przy go to wa nie 
80 min + kil ka go dzin
bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
90 min + ki lka go dzin

łatwe

Z ka szą
gry cza ną 
• 1 kg kar pia • sól • pieprz
• ce bu la • łyż ka ma sła
• 2 łyż ki su szo nych żu ra -
win • 10 dag ugo to wa nej
na syp ko ka szy gry cza nej
• ły że czka drob no po sie -
ka ne go ty mian ku
• 4 łyż ki oli wy 

Kar pia oskro bać. Roz ciąć
brzuch, wy pa tro szyć i op łu -
kać (płetw nie od ci nać, po -
zo sta wia jąc dla ozdo by). 
Po so lić i po pie przyć na ze -
wnątrz i od środ ka. Od sta -
wić do lo dów ki na kil ka 
go dzin. Ce bu lę po sie kać
w drob ną kost kę i pod sma -
żyć na ma śle do mięk ko ści.
Żu ra wi ny spa rzyć wrząt kiem
i wy mie szać z ugo to wa ną
ka szą oraz ce bu lą. Far szem
wy peł nić brzuch ry by i spiąć
go wy ka ła czka mi lub za -
szyć. Po sy pać kar pia ty -
mian kiem, skro pić oli wą,
za wi nąć w fo lię alu mi nio -
wą. Piec 30–40 min w tem -
pe ra tu rze 200°C. Prze pis
Sta ni sła wa Mu szyń skie go

19

W wi nie
• 1 i 1/2 kg kar pia
podzielonego na
dzwonka • butelka
wytrawnego białego
wina • sól • pieprz
• 1/4 szklanki mąki
• cebula • 3 łodygi selera
naciowego • 4 łyżki oliwy
• ząbek czosnku
(zmiażdżony) • mały liść
laurowy • ziarno ziela
angielskiego 

Kar pia umie ścić w na czy niu
i za lać wi nem, po zo sta wia -
jąc oko ło szklan ki trun ku.
Od sta wić do lo dów ki na kil -
ka go dzin lub na wet na ca -

ły dzień. Wi no wy lać, a ry -
bę osą czyć, po so lić, po pie -
przyć i ob to czyć w mą ce.
Ce bu lę po kro ić w piór ka,
se le ra w drob ną kost kę.
Usma żyć na oli wie ce bu lę
z czos nkiem (do mięk ko -
ści). Do dać se ler i sma żyć
jesz cze kil ka mi nut. Wy jąć
wa rzy wa z pa tel ni, po zo -
sta wia jąc tłuszcz. Usma żyć
na nim ry bę z obyd wu
stron na zło ty ko lor. Po -
now nie wrzu cić wa rzy wa
i za lać je od sta wio nym wi -
nem. Do dać liść la u ro wy
i zie le an giel skie. Du sić 30
min pod przy kry ciem. Prze -
pis Sta ni sława Mu szyń -
skiego
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Kar pia oskro bać i wy pa tro -
szyć, po zo sta wić gło wę,
ogon i płe twy. Na ciąć ry -
bę w kil ku miej scach – na -
cię cia po win ny być na ty -
le głę bo kie, by nóż się gnął
ości. Po so lić z ze wnątrz i od
we wnątrz. Na głę bo kiej
pa tel ni lub w wo ku roz -
grzać olej i ob sma żać kar -
pia z obu stron 4–5 min.
Zdjąć z ognia i osą czyć.
Przy rzą dzić sos. Dym ki oraz
czos nek ob rać i drob no po -
sie kać. Pod sma żyć na ole -
ju se za mo wym do mięk ko -
ści, wlać sher ry, do dać ro -
sół, cu kier, im bir i sos
so jo wy. Do pro wa dzić do
wrze nia, cią gle mie sza jąc.
Do wnę trza ry by wło żyć
gniazd ko any żu. Umie ścić
kar pia w so sie, do dać po -
kro jo ną w kost kę ło dy gę
se le ra i du sić pod przy kry -
ciem 20–30 min. Wy jąć ry -
bę z so su. W ron del ku wy -
mie szać mą kę ku ku ry dzia -
ną z odro bi ną zim nej wo dy.
Do pra wić sos mą ką, go tu -
jąc go na ma łym ogniu
i mie sza jąc, aż zgęst nie je.
Ry bę po dać po la ną so sem.
Prze pis Sta ni sława Mu szyń -
skiego

Karp

Orien tal ny
• 1 kg kar pia • sól • olej do sma że nia • 4 ce bu le dym ki (tyl ko bia łe czę ści) • 2 ząb ki
czos nku • 2 ły że czki ole ju se za mo we go • 2 łyż ki wy traw ne go sher ry • szklan ka
rosołu z kury • łyżeczka cukru • 1 cm korzenia imbiru (posiekanego) • 3 łyżki jasnego
sosu sojowego • gniazdko anyżu gwiaździstego • łodyga selera naciowego • łyżeczka
mąki kukurydzianej • 1/4 pęczka szczypiorku 

przy go to wa nie 
80 min

łatwe
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• 1 i 1/2 kg kar pia
• 15 dag ma cy • 2 ce bu le
liść la u ro wy • 2 ziar nka
zie la an giel skie go • 2 ziar -
nka zie lo ne go pie przu
• 2 jaj ka • zą bek czos nku
• 2 ły że czki cu kru • ły że czka
cy na mo nu • sól • pieprz 

Karpia spra wić i od fi le to -
wać. Do pra wić so lą i pie -
przem, od sta wić na chwi -
lę do lo dów ki. Roz grzać na
pa tel ni łyż kę ma sła i upra -
żyć na niej po sie ka ne orze -
chy. Wa rzy wa ob rać, za lać
wo dą i do pro wa dzić do
wrze nia. Go to wać do mięk -
ko ści (20 min), do dać ry -
bę. Zmniej szyć ogień i go -
to wać 20 min. Na pa tel ni

Po sta ro pol sku
• 1 kg kar pia • sól • pieprz • 3 łyż ki ma sła • 2 łyż ki orze chów wło skich • mar chew
• pie trusz ka • 1/4 ko rze nia se le ra • por • 2 łyż ki mą ki pszen nej • 4 zmie lo ne goź dzi ki
• ły że czka cy na mo nu • ka wa łek (1 cm) star te go im bi ru • 2 łyż ki mio du • 4 po sie ka ne
su szo ne mo re le • 4 łyż ki spa rzo nych ro dzy nek • sok wy ciś nię ty z cy try ny

roz to pić resz tę ma sła, wsy -
pać mą kę i za sma żać przez
mi nu tę, sta ran nie roz cie ra -
jąc. Zdjąć z ognia, do dać 
2 łyż ki wo dy i wy mie szać.
Przy pra wić goź dzi ka mi, cy -
na mo nem, im bi rem, mio -
dem, do dać upra żo ne orze -
chy, mo re le, ro dzyn ki oraz
sok z cy try ny, wy mie szać.
Ry bę po lać so sem. Prze pis
Sta ni sława Mu szyń skiego

Ry bę oskro bać, wy pa tro szyć,
po kro ić w dzwon ka. Gło wę
i ogon od ło żyć. Po kru szo ną
ma cę na mo czyć w nie wiel -
kiej ilo ści wo dy i od sta wić.
Gło wę, krę go słup i ogon
wło żyć do gar nka, do dać
ce bu lę po kro jo ną w piór ka

i za lać wo dą. Przy pra wić li -
ściem la u ro wym, zie lem an -
giel skim i zie lo nym pie -
przem, go to wać 20 min.
W mik se rze zmie lić ma cę
i jed no dzwon ko (po zba wio -
ne skó ry i ości). Od dzie lić
żół tka od bia łek i ubić biał -
ka na sztyw no. Żół tka, mie -
lo ną ry bę i ma cę wy ro bić
na jed no li tą ma sę ma sę, de -
li kat nie wy mie szać z pia ną.
Po sie kać dru gą ce bu lę oraz
czos nek, wy mie szać z ma -
są, do dać cy na mon, cu kier,
sól i pieprz. Na fa sze ro wać
tym po zo sta łe dzwon ka. Za -
lać je wy wa rem z ry by i go -
to wać na ma łym ogniu, aż
bę dą mięk kie, ale wciąż
jędr ne (20–30 min). Prze pis
Sta ni sła wa Mu szyń skie go

przy go to wa nie 
150 min + 2 godz.

bardzo
łatwe

przy go to wa nie 
90 min
dość
trudne
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Z ma cą
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Rybne 
rozmaitości 
Jeśli ktoś karpia nie lubi, a również nie zależy mu 
aby za wszelką cenę być wiernym tradycji, może 
na świąteczny stół podać inną rybę. Na szczęście jest
ich mnóstwo tak w słodkich, jak i w morskich wodach. 

22
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Z dwóch ce bul z do dat kiem
pie przu, zie la an giel skie-
 go, li ścia la u ro we go, goź -
dzi ków i skór ki z cy try ny
przy rzą dzić wy war. Go to -
wać go ok. 20 min na ma -
łym ogniu pod przy kry -
ciem. Drob no po kro jo ną ce -
bu lę ze szklić na ma śle.
Wy płu ka ne i osą czo ne ro -
dzyn ki za lać wi nem. Ze
spra wio ne go szczu pa ka
ostrym no żem uważ nie od -
dzie lić skó rę od mię sa (nie
po dziu ra wić jej!). Usu nąć
ości. Skó rę na trzeć so lą tak -
że od we wnątrz. Po ło wę
mię sa, ce bu lę i od ciś nię tą
z mle ka buł kę ze mleć, po -
zo sta łe mię so szczu pa ka
po kro ić w cien kie pa ski,
lek ko po so lić, skro pić so -
kiem z cy try ny. Zmie lo ne
mię so wy mie szać z chrza -
nem, ro dzyn ka mi i po kro -
jo nym mię sem, su ro wy mi
żół tka mi i mio dem. Przy -
pra wić farsz do sma ku pie -
przem i so lą, do kład nie wy -
ro bić, a na stęp nie na peł nić

nim skó rę szczu pa ka. Owi -
nąć ją cien ką lnia ną ście re -
czką lub ga zą, for mu jąc
kształ tny wa łek, za wią zać
koń ce. Uło żyć ro la dę w dłu -
giej pła skiej bryt fan nie, za -
lać prze ce dzo nym wy wa -
rem i go to wać ok. 60 min
na ma łym ogniu pod przy -
kry ciem. Zo sta wić w wy -
wa rze, by lek ko wy styg ła,
po czym prze ło żyć na de -
skę, przy kryć dru gą de ską,
ob cią żyć i wy stu dzić. Wy -
war tro chę od pa ro wać, do -
pra wić do sma ku so lą, pie -
przem, cu krem i so kiem
z cy try ny, wy mie szać z że -
la ty ną, ewen tu al nie skla ro -
wać biał ka mi i prze ce dzić
przez si to. Część wy wa ru
wy lać na dłu gi pół mi sek,
zo sta wić do wy sty gnię cia.
Wy stu dzo ną ry bę po kro ić
w ukoś ne pla stry, uło żyć na
pół mi sku, ude ko ro wać, za -
lać po zo sta łym wy wa rem.
Po za sty gnię ciu skro pić ry -
bę so kiem z cy try ny i po da -
wać z chrza nem. 

przy go to wa nie 150 min 
+ czas tę że nia że la ty ny
dość 
trud ne

przy go to wa nie 
40 min
bardzo
łatwe
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• 1 i 1/2 kg szczu paka • 3 ce bu le • łyż ka masła
• 3 łyżki tartego chrzanu • kajzerka namoczona
w mleku • 5 dag rodzynek • łyżka białego 
wytrawnego wina • łyżka miodu • 2 jajka
• sól • pieprz • po 4 ziarenka pieprzu i ziela
angielskiego • liść laurowy • 1–2 goździki • sok 
i skórka otarta z cytryny • 2 cebule • cukier
• 2 łyżki żelatyny instant

Szczu pak 
po pol sku 

• 50–75 g wę dzo ne go 
ło so sia • nie du ża cu ki nia 
• pę czek ko per ku • sok
z cy try ny • 2 ra zy wię cej
oli wy z pier wsze go tło cze -
nia niż wy cis nę liś my so ku
z cy try ny • czar ny pieprz
z młyn ka. Do przy bra nia:
1–2 łyż ki czer wo ne go 
ka wio ru, ko pe rek

Cu ki nię po kro ić ukoś nie
w cien kie pla stry (2–3-mi li -
me tro we). Wy mie szać sok
z cy try ny z oli wą. Do dać tro -
chę pie przu i za lać tą mik stu -
rą cu ki nię. Mie szać, że by ob -
lec pla stry cu ki nii bej cą, nie
ła miąc ich przy tym. Umie -
ścić też po mię dzy pla ster ka -
mi cu ki nii ga łąz ki ko per ku
(nie po sie ka ne). Po 20 min
wy jąć cu ki nię z bej cy i uło -
żyć na ta le rzach. Na każ dym
pla ster ku uło żyć ka wał ki wę -
dzo ne go ło so sia, tak że by nie
za kry wa ły cał ko wi cie cu ki nii.
Ta kie łó de czki przy brać ka -
wio rem lub ko per kiem.

Car pac cio
z ło so sia
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Rybne rozmaitości

Pstrą ga oczy ścić, osu szyć,
skro pić so kiem z cy try ny. Do
środ ka ry by wło żyć prze kro -
jo ne na pół po mi dor ki i roz -
ma ryn. Ry bę sta ran nie owi -

nąć fo lią alu mi nio wą, for mu -
jąc zgrab ny pa kie cik. Tak
przy go to wa ne go pstrą ga piec
około 30 min w go rą cym
pie kar ni ku. Po da wać w fo lii.

Pstrą gi z orze cho wym na dzie niem
• 4 spo re pstrą gi • cy try na • 4 ga łąz ki
na tki pie truszki. Marynata: 4 łyżki oliwy
• sok z 2 cytryn • roztarty ząbek czosnku
• pieprz • sól. Farsz: 10 dag orzechów
włoskich • cebula • strąk czerwonej
papryki • 4 łyżki oliwy • 2 łyżki
posiekanej natki pietruszki • pieprz • sól 

przy go to wa nie 
60 min

dość 
trud ne

przy go to wa nie 
45 min

bardzo
łatwe

Pstrąg z roz ma ry nem 

• Pstrąg • sok z cy try ny • 2 po mi dor ki kok taj lo we
• 4 „igieł ki” roz ma ry nu 

Ry by spra wić, zo sta wia jąc gło wy (bez oczu!)
i ogo ny. W płyt kim na czy niu wy mie szać
skład ni ki ma ry na ty. Ob to czyć w nich ry by,
przy kryć i na 3–4 godz. prze nieść w chłod -
ne miej sce (w tym cza sie kil ka ra zy je ob -
ra cać). Pa pry kę oczy ścić z gnia zda na sien -
ne go, po kro ić w pla ster ki. Ce bu lę po sie kać,
usma żyć na zło ty ko lor na oli wie, do dać pa -
pry kę i orze chy. Mie sza jąc, sma żyć ra zem
ok. 5 min na ma łym ogniu. Zdjąć z ognia,
do dać na tkę, wy mie szać, do pra wia jąc ma -
sę so lą i pie przem. Za ma ry no wa ne ry by
na peł nić wy stu dzo nym far szem, po spi nać
wy ka ła czka mi, uło żyć w na tłusz czo nym
ża ro od por nym na czy niu. Piec 30–40 min,
od cza su do cza su skra piać ma ry na tą. Z upie -
czo nych ryb usu nąć wy ka ła czki, przy brać
pla ster ka mi cy try ny, zie lo ną pie trusz ką. 
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Cy try ny wy szo ro wać. Ry bę
wy pa tro szyć, oczy ścić, wy -
płu kać, osu szyć, skro pić so -
kiem wy ciś nię tym z po łów -
ki cy try ny, na trzeć drob no
po sie ka ną ba zy lią wy mie -
sza ną z so lą i pie przem,
przy kryć i na 2 godz. wsta -
wić do lo dów ki. Cy try nę 
ob rać ze skór ki, po kro ić
w cien kie pla stry, pest ki
usu nąć. Ce bu le ob rać, po -
sie kać. Za ma ry no wa ną ry -
bę prze ło żyć do wy sma ro - Zd

ję
cia

:  
BB

S 
(4

)

wa ne go łyż ką ma sła ża ro -
od por ne go na czy nia, po sy -
pać chrza nem, ce bu lą i przy -
pra wa mi ko rzen ny mi. Na
wierz chu roz ło żyć ta lar ki cy -
try ny, po lać po tra wę resz tą
sto pio ne go ma sła, przy kryć
fo lią i piec około 45 min
w tem pe ra tu rze190–200°C.
Pod ko niec pie cze nia zdjąć
fo lię, by ry ba się przy ru mie -
ni ła. Po da wać z ry żem lub
ziem nia ka mi i su rów ką
z bia łej ka pu sty. 

San dacz
w win nym
so sie

• Średniej wielkości sandacz (lub inna dobra ryba
słodkowodna) • 2 cytryny • 2 du że ce bu le • 3–4 łyż ki
skla ro wa ne go ma sła • 2 łyż ki świe żo startego chrzanu
• po szczypcie mielonego ziela angielskiego
i goździków • kilka listków świeżej bazylii • sól • pieprz

przy go to wa nie 
120 min łatwe

• 1 kg fi le tów z san da cza 
• szklan ka bia łe go wy-
trawnego wina • 1/2 kost-
ki masła • 3 jajka ugoto-
wane na twardo 
• szklanka struganego
chrzanu • 1/2 szklanki
śmietany 18-proc. 
• sól • sok z cytryny

Fi le ty umyć, osu szyć, skro -
pić so kiem z cy try ny, na trzeć
so lą, przy kryć i od sta wić. Po
30 min wy jąć i po kro ić na
po rcje. Ża ro od por ne na czy -
nie gru bo wy sma ro wać ma -
słem, uło żyć w nim po rcje
ry by, po lać po zo sta łym sto -
pio nym ma słem, wsta wić
do moc no na grza ne go pie -
kar ni ka (200°C). Piec ok. 15
min, po czym za lać wi nem
i piec jesz cze 20 min. Pod
ko niec pie cze nia wlać śmie -
ta nę, wy mie szać, za pie kać
oko ło 10 min. Ob ra ne ja jka
po sie kać. Ry bę wy ło żyć na
ogrza ny pół mi sek, po lać
prze tar tym so sem, ob ło żyć
wiór ka mi chrza nu, po sy pać
po sie ka ny mi ja jka mi. 

przy go to wa nie 
75 min + 2 godz.

łatwe

San dacz po lwow sku
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Rybne rozmaitości

San dacz fa sze ro wa ny 
• 2 fi le ty z san da cza (po 20 dag) • ugo to wa na mar chew
• ka wa łek ugo to wa ne go se le ra • 2 krom ki chał ki • 2 łyż ki
po sie ka ne go ko per ku • jaj ko • kilka łyżek kwaś nej śmie -
ta ny • po kil ka list ków róż nych ro dza jów sa ła ty • sól
• pieprz. Zio ło wy wi ne gret: 6 ły żek oli wy • ły że czka
musz tar dy • 2 łyż ki oc tu win ne go (bia łe go) • roz tar ty
czos nek • ore ga no • ba zy lia • ty mia nek • ko pe rek

• 60 dag fi le tów z mor -
szczu ka • 2 ce bu le • pie -
trusz ka • ma ła mar chew ka
• ka wa łek se le ra • 2 łyż ki
na tki pie trusz ki • sól
• 1/2 ły że czki cu kru
• 5 dag ma sła • jaj ko 
ugo to wa ne na twar do

Włosz czyz nę oczy ścić, po -
kro ić, pod go to wać w ma łej
ilo ści wo dy, do dać sól i cu -
kier. Fi le ty po kro ić na rów -
ne ka wał ki, po so lić, po sy -
pać na tką pie trusz ki. Na stęp -
nie poz wi jać je i spiąć
wy ka ła czka mi. Tak przy go -
to wa ną ry bę go to wać w ja -
rzy no wym wy wa rze ok. 20
min na bar dzo ma łym ogniu.
Ugo to wa ne fi le ty wy jąć, uło -
żyć na pół mi sku, po lać sto -
pio nym ma słem, po sy pać
po sie ka nym jaj kiem. Po da -
wać z su rów ką z ka pu sty.

przy go to wa nie 
75 min

łatwe
przy go to wa nie 
60 min
bardzo
łatwe

Z jed ne go fi le ta zdjąć skó -
rę (nie wy rzu cać jej). Mię -
so zmie lić trzy krot nie, do
osta t nie go mie le nia do dać
chał kę, mar chew i se le r.
Wbić jaj ko, wsy pać ko pe -
rek, po so lić i po pie przyć,
wy ro bić na gład ką ma sę.
Dru gi fi let z san da cza roz -
ciąć po zio mo wzdłuż i roz -
ło żyć jak książ kę. Pod część
mię sa bez skó ry pod ło żyć
skó rę z po przed nie go fi le ta.
Na przy go to wa ny płat ry by

na ło żyć farsz. Ostroż nie zro -
lo wać i za wi nąć w fo lię alu -
mi nio wą. Uło żyć w for mie,
wsta wić do ką pie li wod nej,
podgrzewać 45 min w pie -
kar ni ku roz grza nym do
150°C. Skład ni ki so su wi -
ne gret wy mie szać w sło i -
czku lub sha ke rze, po lać sa -
ła tę. Na ta lerz wy lać pa rę
ły żek śmie ta ny, na wierz -
chu uło żyć pla stry ostu dzo -
ne go san da cza. Po da wać
z sa łat ką.

Mor szczuk
zwi ja ny
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Ste ki z ha li bu ta skro pić
świe żo wy ciś nię tym so -
kiem z cy try ny i oli wą,
przy pra wić so lą i pie -
przem, ob ło żyć ko per kiem
i wsta wić na 12 go dzin do
lo dów ki. Spa rzyć po mi do -
ry, ob rać je ze skór ki, prze -
kro ić na ćwiar tki i usu nąć
na sion ka. Miąższ po kro ić

Pie czo ny stek z ha li bu ta
przy go to wa nie 
40 min + 12 godz. łatwe
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w kost kę, wy mie szać z po -
sie ka ną ba zy lią i roz gnie -
cio nym czos nkiem, do dać
resz tę oli wy, przy pra wić do
sma ku so lą i pie przem.
Mar chew kę i bu ra czki ugo -
to wać (od dziel nie) w oso -
lo nej wo dzie do mięk ko -
ści. Ste ki z ha li bu ta piec
15–17 min w 180°C. Na 2

min przed koń cem pie cze -
nia roz sma ro wać na ry bach
sos z po mi do rów i ba zy lii.
Na pa tel ni roz to pić ma sło,
pod du sić po kro jo ne w pla -
ster ki mar chew ki i bu ra -
czki. Przy pra wić do sma ku,
wy mie szać z po sie ka nym
szczy pior kiem. Po da wać
z wa rzy wa mi.

• 4 ste ki z ha li bu ta • 25 dag mar che wek • 25 dag ma łych ob ra nych bu ra czków
• 4 dag ma sła • 2 po mi do ry • 80 ml oli wy • kil ka list ków ba zy lii • zą bek czos nku
• sól • pieprz • cy try na • pę czek ko per ku • kil ka ło dy żek szczy pior ku
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Rybne rozmaitości

przy go to wa nie 
60 min
bardzo
łatwe

Fa sze ro wa ny 
min taj w ga la re cie

przy go to wa nie 180 min 
+ czas tę że nia że la ty ny

dość 
trud ne

• 50 dag filetów z mintaja lub innej białej ryby morskiej
• jajko • nieduża cebula • 3 łyżki kaszy manny • 2–3 łyżki
rodzynek • płat suszonego pomidora • marchewka
• łyżka żelatyny • pieprz biały • gałka muszkatołowa
• 2 łyżki 6-proc. octu spirytusowego • duży pęczek
włoszczyzny • liść laurowy • po 2–3 ziarenka pieprzu i ziela
angielskiego • natka pietruszki • cukier • sól 

Do na czy nia wlać 3 szklan -
ki wo dy i ocet, wło żyć ry -
bę, przy kryć i na go dzi nę
wsta wić do lo dów ki. Su szo -
ny po mi dor mo czyć 15 min,
osą czyć, osu szyć i po kro ić
w pa se czki. Jed ną mar chew -
kę zblan szo wać, po kro ić
w słup ki. Ce bu lę oraz osu -
szo ne fi le ty ze mleć. Wy mie -
szać z ja jkiem, ka szą man -
ną, op łu ka ny mi ro dzyn ka mi,
przy pra wić pie przem, so lą,
gał ką musz ka to ło wą, cu -
krem. Ma sę uło żyć na fo lii
alu mi nio wej, ufor mo wać
pro sto kąt ny pla cek. Na środ -
ku wzdłuż dłuż sze go brze gu
uło żyć pa ski po mi do ra i słup -
ki mar chew ki, zwi nąć ry bę

w ru lon o śred ni cy szklan ki,
ści sło za wi nąć fo lią, koń ce
moc no skrę cić i za wią zać ba -
weł nia ną nit ką. Włosz czyz -
nę oczy ścić, wło żyć do gar -
nka, do dać przy pra wy ko -
rzen ne, 3 szklan ki po so lo nej
wo dy i za go to wać. Wło żyć
ry bę i go to wać go dzi nę na
ma łym ogniu. Wy stu dzo ną
wy jąć z wy wa ru, po kro ić
w pla stry, uło żyć w szkla -
nym na czy niu. Zim ny wy war
od ce dzić, w kil ku łyż kach na -
mo czyć że la ty nę i po łą czyć
ją z po zo sta łym wy wa rem
(2 szklan ki), za go to wać,
mie sza jąc. Za lać ry bę tę że -
ją cą ga la ret ką, wsta wić do
lo dów ki, by stę ża ła. 

• 4 fi le ty z mor szczu ka
• 1/2 opa ko wa nia du że -
go jo gur tu na tu ral ne go
• sól • pieprz • ba zy lia
• czos nek (mo że być gra -
nu lo wa ny) • 2 łyż ki ma jo -
ne zu • ły że czka musz tar -
dy • 15 dag żół te go se ra
• mą ka do panie ro wa nia
• 2 łyż ki ole ju

Mor szczu ka opró szyć so lą
i pie przem, ob to czyć w mą -
ce, usma żyć z obu stron na
zło ty ko lor. Prze ło żyć do 
na czy nia ża ro od por ne go.
Z jo gur tu, ba zy lii, czos nku,
musz tar dy i ma jo ne zu przy -
go to wać sos i po lać nim ry -
bę. Ca łość po sy pać star tym
żół tym se rem. Za pie kać
w pie kar ni ku w tem pe ra tu -
rze 120–150°C do mo men -
tu roz pusz cze nia i lek kie go
za pie cze nia se ra. 

Mor szczuk 
pod 
pie rzyn ką 
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• Po 35 dag fi le tów z ry by
słod ko wod nej i mor skiej 
• litr wy wa ru z wa rzyw
• 15 dag czer stwej buł ki
• szklan ka mle ka
• ma sło do wy sma ro wa -
nia for my. Sos: 2 łyż ki
ma sła • łyż ka mą ki
• 3/4 szklanki mleka
• 2 ja jka • pieprz • sól

Ry by wło żyć do wrzą ce go
wy wa ru i go to wać na ma -
łym ogniu, aż bę dą mięk -
kie (25–30 min). Wy jąć
z wy wa ru i lek ko prze-
 stu dzić. Buł kę na mo czyć
w mle ku. Ry bę i od ciś nię -
tą buł kę zmik so wać lub ze -
mleć, a po tem prze trzeć
przez si to. Ma sło na sos
wło żyć do ron del ka, roz pu -
ścić, do dać mą kę i mie sza -
jąc, chwi lę pod grze wać
(nie ru mie nić), na stęp nie
roz pro wa dzić zim nym mle -
kiem. Go to wać sos, mie -
sza jąc, a gdy zgęst nie je,
zdjąć z ognia, lek ko prze -
stu dzić, do pra wić so lą i pie -
przem. Żół tka roz trze pać
w gar nusz ku, za har to wać
odro bi ną go rą ce go so su
i wlać do ron del ka, ener -
gicz nie mie sza jąc. Ma sę
ryb ną po łą czyć z so sem,
do pra wić do sma ku, a na -
stęp nie wy mie szać z ubi -
tą na sztyw no pia ną z bia -
łek. Ża ro od por ną for mę lub

Pasz tet ryb ny przy go to wa nie 
120 min

dość 
trud ne

pod łuż ną blasz kę albo ma-
łe foremki na sma ro wać 
ma słem, wy peł nić ma są
i wsta wić do go rą ce go pie -
kar ni ka. Piec, aż po wierz -

chnia pasz te tu się zru mie -
ni. Go rą cy wy ło żyć na pół -
mi sek i na tych miast po dać
z do dat kiem pie czy wa, pi kli
i so su, np. chrza no we go.

Zd
ję

cia
: B

BS
 (3

)
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Rybne rozmaitości

Droż dże utrzeć z łyż ką mą -
ki, cu krem i po ło wą let nie -
go mle ka, trzy mać w cie -
ple, by wy ro sły. Do mi ski
prze siać mą kę, wbić jaj ko
i 2 żół tka, wlać sto pio ne let -
nie ma sło i mle ko, wy mie -
szać, wlać wy roś nię ty roz -
czyn i za gnieść gład kie cia -
sto. Przy kryć je ście re czką,
po sta wić w ciep łym miej -
scu, by wy ro sło. Szczu pa ka
na trzeć so lą, skro pić so kiem
z cy try ny. Na roz grza nej na
pa tel ni łyż ce ma sła zru-
mie nić po sie ka ną ce bu lę.
Mięk ki ryż skro pić so kiem
z cy try ny, do dać ce bu lę, zie-
lo ną pie trusz kę, skór kę z cy -
try ny, sól, pieprz, wy mie -
szać, przy kryć i od sta wić na

mą ką ścier kę. Na środ ku
plac ka uło żyć ry bę w gę -
stym so sie, po sy pać po sie -
ka ny mi jaj ka mi, roz ło żyć
rów ną war stwą ryż. Z obu
stron przy kryć na dzie nie bo -
ka mi cia sta, za kła da jąc je -
den na dru gi, i moc no zle -
pić. Prze nieść ku le biak na
ście recz ce, uło żyć w pod -
łuż nej na tłusz czo nej for-
mie (zle pie niem cia sta do
spo du) i od sta wić w ciep-
 łe miej sce, by wy rósł. Zro-
bić w cie ście kil ka dziu-
rek, któ ry mi bę dzie mog ła
wy do sta wać się pa ra, po -
sma ro wać ku le biak roz mą -
conym biał kiem, wsta wić
do pie kar ni ka na grza ne go
do 180°C i piec 40–50 min. 

40 min. Na roz grza nym na
pa tel ni ma śle (1 i 1/2 łyż -
ki) ob sma żyć fi le ty, skro pić
wi nem, przy kryć i du sić 
20 min na ma łym ogniu.
Wy jąć je, wy stu dzić, oczy -
ścić ze skó ry i ości, po kro ić
na ka wał ki. Z resz ty ma sła
i mą ki zro bić bia łą za smaż -
kę, roz pro wa dzić ją prze go -
to wa ną zim ną wo dą i, mie -
sza jąc, prze lać do so su z ry -
by. Pod grze wać, mie sza jąc,
aż sos zgęst nie je. Do pra wić
go do sma ku so lą, pie przem
i so kiem z cy try ny, wło żyć
ka wał ki ry by, de li kat nie wy -
mie szać, prze stu dzić. Cia sto
roz wał ko wać na pro sto kąt -
ny pla cek gru bo ści ok. 1 cm,
prze ło żyć je na po sy pa ną

Ku le biak z ryb nym far szem 
Cia sto: 50 dag mą ki pszen nej • 3 dag droż dży • 10 dag ma sła • 3 ja jka • 1/2 szklanki
mleka • szczypta cukru • sól. Farsz: 50 dag filetów z sandacza lub szczupaka
• 3 jajka ugotowane na twardo • 1 i 1/2 szklanki ryżu ugotowanego na sypko
• 1/2 szklanki białego wytrawnego wina • 2 cebule • 4 łyżki masła • łyżka mąki
• 3 łyżki posiekanej natki pietruszki • sok i skórka otarta z cytryny • sól • pieprz

przy go to wa nie 
180 min

dość 
trud ne
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Kupić, nie kupić
Specjalnie do picia
Z MLEKIEM
MK Ca fé wpro wa dzi ła na ry nek 
– nie tyl ko w Pol sce, ale i na
świe cie – zu peł nie no wą ka te go -
rię ka wy, spe cjal nie opra co wa ną
 przez ba ri stów (spe cja li ści od pa -
rze nia ka wy, przyp. red.) do pi cia
z mle kiem. Dostępna jest
zarówno kawa mie lo na jak
i roz pusz czal na. MK Ca fé,
11 zł/225 g.
(mielona);
27 zł/175 g.
(rozpuszczalna).

MIODY
jakich nie było

Dla fa nów cze ko la do wych sma ko -
ły ków mar ka We del przy go to wa ła
ofer tę peł ną pysz nych sło dy czy.
Polecamy np. ozdo by cho in ko we
z mlecz nej cze ko la dy: dzwon ki,
szysz ki i żo łę dzie oraz Tor -
cik We dlow ski, w spe cjal -
nej, gwieź dzi stej od sło nie.
Wedel, 7 zł/ 72 g; 
15 zł/250 g.

Ta k ich mio dów jesz cze u nas
nie by ło. Miód z mle czkiem
pszcze lim do da ener gii i wi tal -
no ści, nato miast miód z do dat -
kiem żeń-sze nia po mo że nam
zre lak so wać się i zre wi ta li zo -
wać or ga nizm. Oba mio dy są
w 100 proc. na tu ral ne. Do stęp -
ne są w in no wa cyj nych,
nie tłu ką cych się po jem -
ni czkach z do -
zow ni kiem nie -
kap kiem. 
Lu ne de Miel,
20 zł/250 g.

Delektuj się 
PSTRĄGIEM!
To ryba idealna – pyszna i łatwa w konsumpcji (upieczone
mięso oddziela się bardzo łatwo i pozbawione jest drobnych
ości). Można go przyrządzać na dziesiątki różnych sposobów:
gotować, piec, smażyć, grillować, wędzić, a nawet jeść na
surowo pod postacią sushi (przykłady dań z pstrąga
znajdziemy na www.terazpstrag.pl). Pstrąg jest też bardzo
zdrowy – jego chude, bogate w białko mięso zawiera dużo
kwasów tłuszczowych omega 3. Co ważne, dostępny
w Polsce pstrąg jest hodowany ekologicznie, w czystej,
bogatej w tlen wodzie.

CZEKOLADOWA choinka 
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Wy daw ca mie sięcz ni ka „Lu bię go to wać”
ostrze ga P. T. Sprze daw ców, że sprze daż ak tu -
al nych i ar chi wal nych nu me rów cza so pi sma 
po in nej ce nie niż wy dru ko wa na na okład ce
jest dzia ła niem na szko dę wy daw cy i skut ku je 
od po wie dzial no ścią są do wą.

Reklamy: 2 i 3 s. okładki

kupić, nie kupić

Ciem na, aro ma tycz na, 
za wie ra w każ dym sło i ku
aż 70 proc. ja gód. Na
uwa gę za słu gu je jej kon -
sy sten cja – gdy na bie ra -
my konfiturę ze sło i ka, 
na ły żecz ce wi dzi my 
czar ne ku le czki owo ców. 
Po cho dzą one z eko lo -
gicz nie czy stych te re nów
w na szym kra ju. Jest 
ni ewiele sło -
dzo na, dla te -
go moż na ją
jeść bez po -
czu cia wi ny.
Pol ska Ró ża
9 zł/210 g.

Tab li czka wy jąt ko wej cze ko la dy czy sło i czek przy praw? Oczy wi -
ście, że tak! Pre zen to wa ne przez nas cze ko la dy pro du ko wa ne 
są ręcz nie z do dat kiem or ga nicz nych ziół i olej ków ete rycz nych
z naj lep szej, bel gij skiej cze ko la dy. Fo od Yo ur Ima gi na tion,
17,90 zł/100 g. Przy pra wy BIO nato miast wy róż nia wy so ka ja -
kość i ele gan ckie opa ko wa nie. Ham ble den Herbs, 12,50 zł/30 g.

Omuł ki to owo ce mo rza do stęp ne dla każ de go – nie są dro -
gie, ro bi się je szyb ko i ła two. Ma ją mi ni mal ną za -
war tość gla zu ry lo do wej, co poz wa la za -
cho wać prak tycz nie nie zmie nio ną wa gę
pod czas ich roz mra ża nia. Abram czyk,
8,90 zł/500 g.

Konfitura 
PEŁNA JAGÓD
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MAŁŻE prawie bez lodu 
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Pomysł 
na pyszny PREZENT
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