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PRZEPISÓW

Spis treści
igilia Bożego Narodzenia to najlepszy czas,
by nadrobić nasze braki pod
względem jedzenia ryb.
To okazja, by przekonać się,
że są pyszne i już na stałe
wprowadzić je do naszego
jadłospisu. Bo ryb, jak wynika z rozmaitych badań,
jemy wciąż za mało.
A to błąd, bo są i zdrowe
(zawierają pełnowartościowe białko, stosunkowo
mało tłuszczu, fosfor, wapń,
żelazo, jod, witaminy A, D),
i bardzo, bardzo smaczne.
A gatunków ryb – i tych
morskich, 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 morszczuka.
A teraz bardzo ważna uwaga: ryba będzie naprawdę
smaczna wtedy, gdy kupimy ją absolutnie świeżą.
Taka ryba:
...ma świeży, a nie mocno
„rybny” zapach (najlepiej
kupować ryby w dniu dostawy, w wielu sklepach
wypada to we czwartek);
...jej skóra jest gładka
i wilgotna;
...łuski równo przylegają,
ogon i płetwy są wilgotne
i giętkie;
...mięso jest sprężyste
i zwarte, a po naciśnięciu
nie pozostaje wgłębienie;
...oczy są jasne, a skrzela
różowe lub czerwone.
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Zdjęcie: BBS

W

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.

przygotowanie
20 min

bardzo
łatwe

Z gruszkami w miodzie
• 80 dag śledzi
• 300 ml soku z

kiszonych

ogórków
• 10 dag masła
• 5 gruszek
• 10 dag miodu lipowego
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Wymoczone śledzie włozyć na 2–3 godziny do soku po kiszonych ogórkach.
Na patelni podgrzać masło, wrzucić pokrojone na
ćwiartki gruszki i dusić 2

min. Dodać miód (nie podgrzewać, bo miód straci
walory odżywcze). Gruszki ułożyć na talerzu, na
nich położyć śledzie osączone z soku.

Po szwedzku
• 50

dag śledzi • 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
bardzo
łatwe

Zdjęcia: BBS (2)

przygotowanie
40 min

Wydrylowane śliwki włożyć do rondelka,
dodać łyżkę wody, cukier i dusić pod przykryciem na małym ogniu. Gdy będą miękkie, przetrzeć przez sito, wymieszać z posiekanymi migdałami i oliwą, przyprawić
pieprzem, sokiem i skórką z cytryny. Rozłożyć na pokrojonych w kawałki śledziach.
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Śledzie

Piramidki
śledziowe
przygotowanie
20 min
bardzo
łatwe
• 4–5 filetów z matiasów
• duży ogórek wąż lub
3 małe • 10–15 śliwek marynowanych • duży strąk

czerwonej papryki (świeżej lub marynowanej)

przygotowanie
60 min + 24 godz.

bardzo
łatwe

W sosie
miodowo-cebulowym
•5
•4

filetów z matiasów • 2 łyżki miodu naturalnego
średnie cebule • 2 łyżki octu winnego • 2–3 łyżki
koncentratu pomidorowego • 1/2 szklanki oliwy lub
oleju słonecznikowego • sól • pieprz
Cebulę obrać, pokroić w plastry. Na patelni mocno rozgrzać połowę tłuszczu, podsmażyć na nim cebulę, dodać
reszte oleju, miód, ocet i koncentrat, dokładnie wymieszać, przyprawić sos solą i pieprzem, odstawić, by wystygł. Płaty matiasów wypłukać (zbyt słone wymoczyć),
pokroić na kawałki. W salaterce układać warstwami sos
i śledzie. Następnie przykryć i wstawić na 1–2 dni do lodówki, by smaki się przegryzły. Podawać z pieczywem.
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Ogórek starannie umyć, pokroić na dość cienkie skośne plastry, paprykę na niekształtne małe kawałki,
a śledzie na małe prostokątne lub kwadratowe kawałki. Na środku każdego
plastra ogórka położyć kawałek śledzia, przykryć go
połówką śliwki (położoną
wypukłą stroną do góry)
i kawałeczkiem papryki.
Spiąć tę piramidkę wykałaczką i ułożyć na półmisku wysypanym posiekaną
zieleniną.

Z rodzynkami
przygotowanie
20 min + kilka godz.

bardzo
łatwe

• 50 dag filetów z matiasów
• 4 cebule • 2 łyżki koncentratu
pomidorowego • 10 dag rodzynek
• 3/4 szklanki oleju
• sok z połowy cytryny
• 1–2 łyżeczki cukru

Śledzie pokroić w dzwonka i ułożyć w salaterce. Rodzynki sparzyć i osączyć. Pokrojone w plastry cebule zeszklić na oleju,
dodać koncentrat, cukier sok z cytryny i rodzynki, wymieszać, przykryć i dusić jeszcze
2–3 min. Przykryć śledzie gorącym sosem,
ostudzić i wstawić na kilka godzin do lodówki.

Z przyprawami

przygotowanie
40 min + 24 godz.

bardzo
łatwe

Zdjęcia: A. Ścichocki, BBS (3)

• 50 dag filetów śledziowych • 2 łyżeczki cukru pudru • po szczypcie zmielonych
przypraw: cynamonu, goździków, ziela angielskiego i pieprzu • 4–5 pokruszonych liści
laurowych • kawałeczek posiekanego świeżego imbiru • 3–4 cebule • 2–3 łyżki gęstego
przecieru pomidorowego • 2–3 łyżki oleju • cukier • pieprz • sól • natka pietruszki

Cukier puder utrzeć z przyprawami korzennymi. Jeśli filety są zbyt słone, dobrze je
wymoczyć. Następnie wypłukać, osuszyć,
ułożyć w salaterce, posypać przygotowaną
mieszanką korzenną, przykryć folią i wstawić na noc do lodówki. Cebulę obrać, pokroić w plasterki, zeszklić na oleju. Dodać koncentrat pomidorowy, wymieszać, doprawiając do smaku cukrem, pieprzem i solą,
przestudzić. Na półmisku ułożyć warstwę
pokrojonych na porcje śledzi, przykryć przygotowanym sosem cebulowo-pomidorowym, udekorować gałązkami natki.
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Śledzie
przygotowanie
25 min + 3 godz.
bardzo
łatwe

przygotowanie
25 min
bardzo
łatwe

W sosie
Z suszonymi
czosnkowośliwkami
śledzi korzennych czerwona
-brzoskwiniowym ce30budag
la garść suszonych śliwek bez pe•

•

•

• 5–6 filetów z matiasów • puszka
brzoskwiń w syropie • 3 łyżki majonezu
• 3 łyżki kwaśnej gęstej śmietany lub
jogurtu naturalnego • 2 ząbki czosnku
• odrobina cukru

Płaty śledziowe pokroić na kawałki (2–3 cm),
ułożyć na półmisku. W miseczce rozmieszać
majonez ze śmietaną lub jogurtem i wyciśniętym przez praskę czosnkiem, ewentualnie doprawić do smaku odrobiną cukru. Wymieszanym sosem polać śledzie. Posypać
pokrojonymi w kostkę brzoskwiniami.
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stek • kieliszek śliwowicy • łyżka ciemnego cukru • 3 łyżki octu winnego
• 2 łyżki oliwy
Śledzie odcedzić z zalewy, opłukać i osuszyć ręcznikiem papierowym. Pokroić
w dwucentymetrową kostkę. Posiekać
drobno cebulę, śliwki moczyć przez godzinę w gorącej wodzie. W osobnym naczyniu wymieszać śliwowicę z cukrem, octem i oliwą. Śledzie, cebulę oraz pokrojone połówki śliwek włożyć do marynaty
i odstawić na 3 godziny do lodówki.

W oliwie
• 8 filetów z matiasów • 2 szklanki mleka • biała cebula • ok. 3/4 szklanki oliwy lub oleju • liść laurowy • 2 łyżki soku
z cytryny

przygotowanie
25 min + 60 min
bardzo
łatwe

przygotowanie
90 min
łatwe

W kapuście
• 75

dag filetów ze świeżych surowych
śledzi • 2 winne jabłka • mała główka
białej kapusty • szklanka wywaru
z włoszczyzny • 2 średnie cebule
• 2 łyżki sklarowanego masła • łyżka
oliwy • łyżka pikantnej musztardy
• sok z cytryny • suszony tymianek
• mielony kminek • pieprz • sól
Filety umyć, osuszyć, posmarować musztardą, posypać pieprzem i solą, ułożyć w misce, przykryć i na 40 min wstawić do lodówki. Główkę kapusty poszatkować, wypłukać, osączyć i lekko posolić. Jabłko i cebulę
obrać, pokroić w kostkę, skropić sokiem z cytryny i zeszklić na rozgrzanej oliwie. Dołożyć kapustę i chwilę smażyć, mieszając, po
czym doprawić do smaku kminkiem, tymiankiem i pieprzem. Wlać wrzący wywar
z włoszczyzny, szybko zagotować, a potem
dusić 15 min na małym ogniu. Jeśli kapusta będzie zbyt rzadka, podgrzewać ją odkrytą, by nadmiar płynu odparował. Zawartość rondla przełożyć do wysmarowanego
masłem żaroodpornego naczynia, na wierzchu rozłożyć filety śledziowe, polać je stopionym masłem, wstawić do gorącego piekarnika, piec ok. 50 min.
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Zdjęcia: M. Klaban, BBS (3)

Filety wypłukać, zalać mlekiem, przykryć
i odstawić na 10–15 min. Tuszki pokroić
na kawałki długości ok. 4 cm, skropić sokiem z cytryny, wymieszać i odstawić.
Tymczasem cebulę obrać, pokroić w cienkie talarki lub piórka albo zetrzeć na tarce o grubych oczkach. W słoiku układać
warstwami śledzie i cebulę, dodać liść laurowy i zalać wszystko olejem lub oliwą
(śledzie powinny być całkiem zanurzone
w tłuszczu) i na dobę wstawić do lodówki. Podawać z ogórkami konserwowymi
i pieczywem.

Śledzie
przygotowanie
30 min

łatwe

Na biało-zielono
• 8 filetów z matiasów • 4 łyżki majonezu • 4 łyżki śmietany kremówki • cebula
cukrowa • 3 łyżki groszku konserwowego • łyżka kaparów • sok z cytryny • natka pietruszki • cukier • pieprz • sól

Filety opłukać (zbyt słone krótko wymoczyć), osączyć na papierowym ręczniku, zwinąć w roladki i ułożyć na półmisku. Cebulę
drobniutko posiekać, wrzucić do miseczki,
dodać kapary, połowę posiekanej natki i odsączony z zalewy groszek. Śmietanę ubić,
starannie wymieszać z majonezem, a potem z warzywami w miseczce. Doprawić do
smaku sokiem z cytryny, cukrem, pieprzem
i, jeśli trzeba, także solą. Obłożyć tym sosem
śledzie. Przed podaniem posypać pozostałą natką. Jeść z chlebem.

Na sposób azjatycki

przygotowanie
60 min + 24 godz.

bardzo
łatwe

• 1 kg filetów ze śledzi. Marynata: po 100 ml octu ryżowego 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

Do octu ryżowego wsypać cukier i gotować,
aż się rozpuści. Dodać pokrojone w krążki
szalotki, posiekaną trawę cytrynową, pokrojone w paseczki chili i imbir oraz pokrojone
w plasterki limonki (wcześniej porządnie
umyte). Wlać oba sosy sojowe, wino ryżowe, wymieszać wszystko i wystudzić. Zalać
tą marynatą oczyszczone śledzie, posypać
kolendrą i odstawić na dobę w chłodne
miejsce. Zamarynowane śledzie podawać
z cząstkami limonki oraz z kiełkami soi i słonecznika posypanymi prażonymi ziarnami
sezamu i posiekanym szczypiorkiem. Przepis Roberta Sowy
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Po góralsku
• 50 dag filetów z matiasów
• 30 dag bryndzy • szklanka gęstej
śmietany • 3–4 ząbki czosnku • 3 łyżki
zielonego groszku z puszki • 3 łyżki

W oleju lnianym
z ziemniakami
w mundurkach
przygotowanie
2–3 dni

bardzo
łatwe

• 1 kg filetów z matiasów
• 1/2 kg cebuli • 4 ziarenka ziela
angielskiego • 4 liście laurowe
• 1/4 l oleju lnianego • 1 kg ziemniaków

Cebulę posiekać, dodać ziele angielskie, liście laurowe i filety w całości (jeśli ktoś
woli mniej słone, może włożyć je na godzinę do mleka), wszystko zalać olejem i wstawić na 2–3 dni do lodówki. Zamarynowane w ten sposób śledzie podawać z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach.

Czosnek obrać, drobniutko posiekać, utrzeć
z pieprzem, skórką otartą z cytryny i bryndzą na jednolitą gładką masę. Dodać ubitą ze szczyptą soli i cukru śmietanę. Powstały sos starannie wymieszać i lekko
schłodzić. Filety śledziowe umyć, osączyć,
pokroić na nieduże kawałki, ułożyć na półmisku. Sos wymieszać ze szczypiorkiem,
groszkiem i papryką, polać śledzie sosem,
przykryć folią i dobrze schłodzić.
przygotowanie
20 min

bardzo
łatwe

Zdjęcia: A. Ścichocki, BBS (2), Ł. Kozyra

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

Śledzie

Sałatka śledziowa
z fasolą i ziemniakami

przygotowanie
20 min + 2–3 godz.

bardzo
łatwe

•4

filety z matiasów • 2 szklanki ugotowanej (ale nie rozgotowanej!) drobnej perłowej fasoli • 3–4 ziemniaki ugotowane w mundurkach • 2 średniej wielkości cebule
• sok z cytryny • 2–3 łyżki oleju • 2–3 łyżki posiekanego szczypiorku • trochę
suszonego cząbru • pieprz • sól
Odcedzoną i wystudzoną fasolę posypać startym na proszek cząbrem, skropić olejem. Cebulę pokroić w kostkę, skropić sokiem z cytryny,
oprószyć solą i pieprzem.
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Ziemniaki obrać, pokroić
w kostkę, skropić olejem. Filety pokroić w drobną kostkę. Wrzucić tak przygotowane składniki sałatki do salaterki, polać resztą oleju,

delikatnie, ale dokładnie wymieszać, przykryć folią i na
2–3 godz. wstawić do lodówki. Przed podaniem posypać sałatkę szczypiorkiem.
Podawać z pieczywem.

Siekane
• 50 dag filetów z matiasów • 2–3 średnie cebule
• 4 jajka • 4 łyżki dobrej
oliwy • łyżka octu winnego • 2 łyżki cukru

przygotowanie
30 min

Jajka ugotować na twardo. Filety osączyć, osuszyć
papierowym ręcznikiem
i drobno posiekać. Posiekać
również obraną cebulę

bardzo
łatwe

i jajka. Dołożyć do śledzi,
starannie całość wymieszać.
Wlać oliwę i ocet, ponownie wymieszać, dodać do
smaku cukier.

Wykwintna sałatka śledziowa
duże filety śledziowe • 2 garści łuskanych orzechów laskowych • 2–3 szare 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
Borowiki namoczyć w niedużej ilości wody, a potem
ugotować w tej samej wodzie. Filety opłukać, pokroić w grubą kostkę, zalać
mlekiem, przykryć i co najmniej 3 godz. trzymać
w chłodzie. Orzechy zalać
wrzątkiem i odstawić. Gdy
wystygną, odcedzić i obrać
z brązowych błonek. Cebulę obrać i pokroić w cienkie
piórka. Miękkie grzyby odcedzić (wywar dodać do sosu, barszczu czerwonego lub

krupniku), pokroić w wąskie
paski. Jabłka obrać, usunąć
gniazda nasienne, a miąższ
pokroić w niedużą kostkę.
Na patelni rozgrzać tłuszcz,
wrzucić cebulę, orzechy,
grzyby, miód i cukier. Smażyć, mieszając, aż składniki
nabiorą brązowej barwy.
Wtedy dodać starannie odcedzone z mleka śledzie, razem chwilę smażyć, mieszając. Następnie podlać calvadosem i dołożyć jabłka.
Potem zdjąć z ognia, dodać

sok z cytryny, porządnie zamieszać, po czym przełożyć
do salaterki i schłodzić.
przygotowanie
80 min + 3 godz.
bardzo
łatwe

Zdjęcia: BBS. (2), M. Klaban

•4

Zupy rybne
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.

Z karasi
•1
•2

i 1/2 kg karasi
marchewki • 2 pietruszki • 1/2 selera • por
• 2 cebule • 2 łyżki masła
• łyżka mąki • sól • pieprz
• siekany koperek
Jarzyny obrać, posiekać, zalać je ok. 2 l wody, posolić. Do wrzącego wywaru
włożyć sprawione ryby, gotować do miękkości. Gdy
warzywa i karasie będą
miękkie, przetrzeć wszystko przez gęste sitko. Z mąki i masła zrobić zasmażkę, dodać do zupy, doprawić solą. Zupę podawać
z łazankami suto posypaną koperkiem.

przygotowanie
120 min
bardzo
łatwe
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Po węgiersku
• 1 i 1/2 kg karpia • sól
• 2 łyżki słodkiej papryki
w proszku • 3 cebule
• 2 zielone papryki • 2 pomidory • 2 łyżki tłuszczu

do smażenia
Karpia oczyścić z łusek, wypatroszyć. Kręgosłup, głowę
i ogon odłożyć. Tuszę pokroić w dzwonka, posolić je, posypać z obu stron czerwoną

Z papryką

łatwe

papryką i odstawić do lodówki na 20 min. Cebulę
i paprykę posiekać i zeszklić
na tłuszczu. Pod koniec dodać obrane ze skórki, pozbawione pestek pomidory,
krótko podsmażyć. Przełożyć
warzywa do garnka, dodać
głowę, ogon i kręgosłup, zalać wodą. Gotować na małym ogniu godzinę. Wyłowić
części ryby, na których gotował się wywar, zupę oczyścić z szumowin i wrzucić pokrojonego w dzwonka karpia. Gotować na małym
ogniu 15 min, uważając, by
mięso się nie rozpadło. Przepis Stanisława Muszyńskiego
przygotowanie
50 min

bardzo
łatwe

• 50 dag dowolnej ryby słodkowodnej • 2 zielone
papryki • włoszczyzna • 4 średnie ziemniaki
• 1/2 szklanki śmietany • łyżeczka smalcu
• łyżka mielonej papryki • sok z cytryny • sól

Ryby wypatroszyć, pokroić na
dzwonka, odstawić w chłodne miejsce. Ziemniaki, zielo-

ną paprykę i włoszczyznę obrać, pokroić w talarki lub kostkę i przyrumienić na smalcu.
Zdjąć z ognia, posypać mieloną papryką, podlać litrem
wody i ugotować. Włożyć do
środka pokrajane kawałki ryby i gotować jeszcze 15 min.
Przed podaniem zupę zagęścić śmietaną i zakwasić sokiem z cytryny.

Biała
z grzybami
przygotowanie
40 min
bardzo
łatwe
• 20 dag kostki rybnej
• 800 ml bulionu rybnego
• 200 ml śmietanki
36-proc. • 15 dag namo-

czonych suszonych grzybów • łyżka posiekanej
cebuli • posiekany ząbek
czosnku • 2 łyżki posiekanej natki • 2 łyżki
posiekanego koperku
• 4 łyżki obranych ze
skórki i pokrojonych
w kostkę pomidorów
• oliwa • sól • pieprz
• gałka muszkatołowa
Cebule, czosnek i grzyby
przesmażyć na małej ilości
oliwy, dodać pokrojone na
nieduże kawałki kostki rybne, wlać bulion rybny, zagotować. Dodać śmietankę,
zieleninę i pomidory. Przyprawić do smaku i podawać.
Przepis Adama Chrząstowskiego

Zdjęcia: BBS (2), J. Madejski, A. Ścichocki

przygotowanie
120 min
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Karp
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.
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przygotowanie
240 min + 12 godz.

dość
trudne

Zdjęcia:

• Karp • 4–5 cebul • marchewka • 5 dag migdałów bez
skórki • 5 dag rodzynek • łyżeczka żelatyny • sól
• pieprz • cukier • przyprawa warzywna (np. vegeta)

Karpia sprawić, odciąć głowę i ogon, przełożyć do
garnka. Dodać obraną marchewkę, 2 obrane i pokrojone na ćwiartki cebule,
doprawić vegetą. Następnie wlać litr wody, gotować 1,5 godziny na maleńkim ogniu. Wywar przecedzić. Posiekać pozostałe
cebule, zalać połową wywaru, ugotować. Resztą
wywaru zalać dzwonka
karpia, gotować 20 min na
małym ogniu, uważając,
aby go nie rozgotować.
Wyjąć z wywaru, przestudzić, a następnie delikatnie usunąć ości z ryby. Wywar, w którym gotowała
się ryba, połączyć z wywarem cebulowym, zmiksować. Dodać namoczoną
i rozpuszczoną żelatynę,
wymieszać. Wrzucić rodzynki oraz migdały. Posłodzić, popieprzyć i posolić
do smaku. Dzwonka karpia
ułożyć na półmisku, zalać
je wywarem i odstawić na
noc do lodówki. Jeśli ugotujemy wywar z głowami
i ogonami dwóch karpi, galaretę można przygotować
bez żelatyny.

przygotowanie
120 min
łatwe

W winnej
galarecie
• Filet z karpia (ok. 70
dag) • 2/3 szklanki białego wina • żelatyna
• cytryna • oliwki bez pestek • 10 ziaren czarnego
pieprzu • natka pietruszki
• marchewka • pietruszka
• liść laurowy • sól

Karpia podzielić na porcje.
Jarzyny obrać, pokroić, zalać wodą, dodać liść laurowy, pieprz. Gotować ok. 30
min. Odcedzić. Do 2 szklanek wywaru dodać 5 łyżek wina, sól, zagotować,
zmniejszyć płomień, włożyć rybę i powoli gotować
ok. 20 min. Rybę schłodzić
w wywarze, wyjąć, wywar
przecedzić. Z żelatyny, wywaru i reszty wina przygotować roztwór wg instrukcji
na opakowaniu, schłodzić.
Do naczynia wlać trochę galarety, postawić w chłodzie,
aby się zestaliła. Ułożyć na
niej rybę, przybrać cytryną,
natką pietruszki i oliwkami,
odłożonymi jarzynami, zalać resztą galarety. Schłodzić, by galareta zakrzepła.

Zdjęcia: BBS (2)

Po żydowsku
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Karp

W panierce
z sezamu
przygotowanie
25 min + 3 godz
bardzo
łatwe
• 50 dag filetów z karpia
• 3 łyżki bułki tartej
• 3 łyżki sezamu
• 1–2 jajka • 3 łyżki mąki
• cytryna • kieliszek bia-

łego wytrawnego wina
• pieprz • sól
• olej do smażenia

W piwie

przygotowanie
40 min

bardzo
łatwe

• 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
Karpia sprawić, opłukać, osuszyć i natrzeć solą. Odstawić
na pół godziny, następnie pokrajać w dzwonka o szerokości 5 cm. W rondlu rozpuścić masło, wrzucić na nie plasterki cebuli, posypać rozkruszonym listkiem, czosnkiem,
pietruszką, szczypiorkiem, solą i pieprzem. Przykryć i dusić na małym ogniu 5 min. Na podduszonej cebulce położyć rybę, polać ją piwem. Od zagotowania dusić na małym ogniu 15–20 min. Uduszoną rybę przełożyć na gorący półmisek, trzymać w cieple. Do garnka w którym dusiła
się ryba z cebulą, włożyć 2 łyżki masła, wsypać mąkę,
paprykę, goździki i wymieszać. Gotować na średnim ogniu
5 min stale mieszając, następnie sos przetrzeć przez
sito i podgrzać. Polać rybę. Podawać.

Zdjęcia: BBS (3)

Filety wypłukać, osuszyć,
ułożyć w salaterce, skropić
winem, sokiem z połówki
cytryny, przyprawić solą,
pieprzem, przykryć i wstawić na 2 godziny do lodówki. Następnie obtoczyć
w mące, potem w roztrzepanym jajku i w bułce tartej wymieszanej z sezamem. Usmażyć z obu stron
na jasnozłoty kolor na rozgrzanym oleju. Podawać
z kawałkami cytryny i pieczonymi ziemniakami.

W galarecie I

przygotowanie
120 min + chłodzenie

łatwe

• Karp o wadze ok. 1 i 1/2 kg (najlepiej świeży) • 4–5 cebul • 3 marchewki • kawałek
selera • mała pietruszka • 2 ziarenka ziela angielskiego • kilka ziarenek pieprzu
• mały listek laurowy • 7 łyżeczek żelatyny • ewentualnie łyżeczka sproszkowanej
przyprawy do zup (typu vegeta) • pieprz • sól

Żelatynę namoczyć w kilku łyżkach zimnej wody.
Karpia starannie sprawić,
usuwając skrzela, płetwy
i oczy, umyć i pokroić na
niewielkie dzwonka. Warzywa obrać, wypłukać.
Cebulę oraz 2 marchewki
pokroić w dość grube plastry, jedną marchewkę pozostawić w całości. Do
rondla włożyć głowę
i skrawki ryby oraz warzywa i przyprawy korzenne.
Zalać zimną wodą (ok. 5
i 1/2 szklanki) i postawić
na ogniu. Gdy woda zawrze, gotować jeszcze 30
min na niedużym ogniu.
Następnie całe marchewki wyłowić, przełożyć na
talerzyk, a wywar przecedzić przez gęste sitko.
Dzwonka karpia włożyć
do pustego rondla i zalać
gorącym wywarem, lekko
przyprawić solą i vegetą.
Gotować pod przykryciem,
aż będą miękkie, ale się
nie rozgotują. Wystudzić
rybę w wywarze, wyjąć,
ułożyć na półmisku, udekorować odłożoną marchewką pokrojoną na plasterki. Wywar odcedzić,
doprawić do smaku, wy-

mieszać z żelatyną, zagotować, ewentualnie jeszcze raz odcedzić i przestudzić. Następnie zalać nim

karpia i odstawić w chłodne miejsce, by galareta
stężała. Podawać z cytryną i chrzanem.
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Karp

Po poznańsku
• 80 dag filetów z karpia • 2–3 głowy
karpia • pęczek włoszczyzny • duża cebula • 2 liście laurowe • po 3–4 ziarenka
ziela angielskiego i pieprzu • 1–2 goździki • sól. Sos: 2 łyżki masła • łyżka
mąki • 1/2 szklanki czerwonego wytrawnego wina • 5 dag pokruszonego
piernika • 5 dag rodzynek • 2 łyżki posiekanych migdałów • 1 i 1/2 łyżki miodu • sok i skórka otarta z cytryny • sól

Umyte i osuszone filety z karpia natrzeć solą, owinąć folią, włożyć na 1–2 godz. do lodówki. Włoszczyznę oczyścić, zalać 2–3
szklankami wody, dodać przyprawy korzenne i gotować, aż warzywa będą miękkie.
Wtedy wywar odcedzić i ugotować w nim
rybie głowy (ok. 30 min na niewielkim
ogniu). Filety włożyć do płaskiego rondla,
zalać przecedzonym wywarem z ryb i ich
głów, gotować ok. 15 min na małym ogniu.
Następnie wyjąć je, pokroić na porcje, prze-

W galarecie II

przygotowanie
150 min + 2 godz.

bardzo
łatwe

łożyć do wysmarowanego masłem żaroodpornego półmiska. Wywar z ryby mocno
zredukować, przestudzić. W rondlu zrobić
z masła i mąki białą zasmażkę, rozprowadzić ją zimnym bulionem wymieszanym
z winem i gotować na małym ogniu, aż sos
zgęstnieje. Dodać pokruszony piernik, miód,
sok i skórkę z cytryny, rodzynki, migdały,
wymieszać wszystko i podgrzać. Polać rybę
sosem, wstawić na kilka minut do nagrzanego piekarnika. Podawać z łazankami.
przygotowanie 200 min
+ czas tężenia żelatyny

dość
trudne

• 1 i 1/2 kg karpia • pęczek włoszczyzny • 1–2 łyżeczki cukru • sól • pieprz • 3 posiekane
cebule • białko jajka • sok z cytryny • 2 garście rodzynek • ew. 2 łyżki żelatyny

Sprawionego karpia wraz
z głową i ogonem pokroić
w dzwonka, umieścić w gar-

nku i zalać małą ilością wrzącej wody. Dołożyć obrane jarzyny. Przyprawić pieprzem
i solą, gotować na małym
ogniu, aż ryba będzie miękka (ok. 20 min). Cebule zeszklić na maśle. Rodzynki
zalać wrzątkiem, moczyć 10
min, odcedzić. Z wywaru
wyjąć rybę, usunąć szumowiny, zagotować go wraz
z ubitą pianą ze świeżego

białka, przecedzić przez gęste sito (można dodać 2 łyżki żelatyny – wtedy galareta
łatwiej się zetnie). Z ugotowanej ryby usunąć ości.
Dzwonka karpia rozłożyć
w kokilkach, dodać cebule
i rodzynki, zalać wywarem
przyprawionym sokiem z cytryny i cukrem. Gdy galareta stężeje (w lodówce), udekorować zieleniną.

• 1 i 1/2 kg karpia
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

Karpia umieścić w naczyniu
i zalać winem, pozostawiając około szklanki trunku.
Odstawić do lodówki na kilka godzin lub nawet na ca-

przygotowanie
90 min + kilka godzin
łatwe

ły dzień. Wino wylać, a rybę osączyć, posolić, popieprzyć i obtoczyć w mące.
Cebulę pokroić w piórka,
selera w drobną kostkę.
Usmażyć na oliwie cebulę
z czosnkiem (do miękkości). Dodać seler i smażyć
jeszcze kilka minut. Wyjąć
warzywa z patelni, pozostawiając tłuszcz. Usmażyć
na nim rybę z obydwu
stron na złoty kolor. Ponownie wrzucić warzywa
i zalać je odstawionym winem. Dodać liść laurowy
i ziele angielskie. Dusić 30
min pod przykryciem. Przepis Stanisława Muszyńskiego

przygotowanie
80 min + kilka godzin
bardzo
łatwe

Z kaszą
gryczaną
• 1 kg karpia • sól • pieprz
• cebula • łyżka masła
• 2 łyżki suszonych żurawin • 10 dag ugotowanej

na sypko kaszy gryczanej
• łyżeczka drobno posiekanego tymianku
• 4 łyżki oliwy
Karpia oskrobać. Rozciąć
brzuch, wypatroszyć i opłukać (płetw nie odcinać, pozostawiając dla ozdoby).
Posolić i popieprzyć na zewnątrz i od środka. Odstawić do lodówki na kilka
godzin. Cebulę posiekać
w drobną kostkę i podsmażyć na maśle do miękkości.
Żurawiny sparzyć wrzątkiem
i wymieszać z ugotowaną
kaszą oraz cebulą. Farszem
wypełnić brzuch ryby i spiąć
go wykałaczkami lub zaszyć. Posypać karpia tymiankiem, skropić oliwą,
zawinąć w folię aluminiową. Piec 30–40 min w temperaturze 200°C. Przepis
Stanisława Muszyńskiego

Zdjęcia: BBS (2), J. Madejski (2)

W winie
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Karp

Orientalny
•1

kg karpia • sól • olej do smażenia • 4 cebule dymki (tylko białe części) • 2 ząbki
czosnku • 2 łyżeczki oleju sezamowego • 2 łyżki wytrawnego sherry • szklanka
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
przygotowanie
80 min
łatwe

Karpia oskrobać i wypatroszyć, pozostawić głowę,
ogon i płetwy. Naciąć rybę w kilku miejscach – nacięcia powinny być na tyle głębokie, by nóż sięgnął
ości. Posolić z zewnątrz i od
wewnątrz. Na głębokiej
patelni lub w woku rozgrzać olej i obsmażać karpia z obu stron 4–5 min.
Zdjąć z ognia i osączyć.
Przyrządzić sos. Dymki oraz
czosnek obrać i drobno posiekać. Podsmażyć na oleju sezamowym do miękkości, wlać sherry, dodać rosół, cukier, imbir i sos
sojowy. Doprowadzić do
wrzenia, ciągle mieszając.
Do wnętrza ryby włożyć
gniazdko anyżu. Umieścić
karpia w sosie, dodać pokrojoną w kostkę łodygę
selera i dusić pod przykryciem 20–30 min. Wyjąć rybę z sosu. W rondelku wymieszać mąkę kukurydzianą z odrobiną zimnej wody.
Doprawić sos mąką, gotując go na małym ogniu
i mieszając, aż zgęstnieje.
Rybę podać polaną sosem.
Przepis Stanisława Muszyńskiego

przygotowanie
90 min
dość
trudne

Z macą
• 1 i 1/2 kg karpia
• 15 dag macy • 2 cebule
liść laurowy • 2 ziarnka
ziela angielskiego • 2 ziar-

nka zielonego pieprzu
• 2 jajka • ząbek czosnku
• 2 łyżeczki cukru • łyżeczka
cynamonu • sól • pieprz

Rybę oskrobać, wypatroszyć,
pokroić w dzwonka. Głowę
i ogon odłożyć. Pokruszoną
macę namoczyć w niewielkiej ilości wody i odstawić.
Głowę, kręgosłup i ogon
włożyć do garnka, dodać
cebulę pokrojoną w piórka

Po staropolsku

i zalać wodą. Przyprawić liściem laurowym, zielem angielskim i zielonym pieprzem, gotować 20 min.
W mikserze zmielić macę
i jedno dzwonko (pozbawione skóry i ości). Oddzielić
żółtka od białek i ubić białka na sztywno. Żółtka, mieloną rybę i macę wyrobić
na jednolitą masę masę, delikatnie wymieszać z pianą.
Posiekać drugą cebulę oraz
czosnek, wymieszać z masą, dodać cynamon, cukier,
sól i pieprz. Nafaszerować
tym pozostałe dzwonka. Zalać je wywarem z ryby i gotować na małym ogniu, aż
będą miękkie, ale wciąż
jędrne (20–30 min). Przepis
Stanisława Muszyńskiego

przygotowanie
150 min + 2 godz.

bardzo
łatwe

Zdjęcia: J. Madejski (3)

• 1 kg karpia • sól • pieprz • 3 łyżki masła • 2 łyżki orzechów włoskich • marchew
• pietruszka • 1/4 korzenia selera • por • 2 łyżki mąki pszennej • 4 zmielone goździki
• łyżeczka cynamonu • kawałek (1 cm) startego imbiru • 2 łyżki miodu • 4 posiekane
suszone morele • 4 łyżki sparzonych rodzynek • sok wyciśnięty z cytryny

Karpia sprawić i odfiletować. Doprawić solą i pieprzem, odstawić na chwilę do lodówki. Rozgrzać na
patelni łyżkę masła i uprażyć na niej posiekane orzechy. Warzywa obrać, zalać
wodą i doprowadzić do
wrzenia. Gotować do miękkości (20 min), dodać rybę. Zmniejszyć ogień i gotować 20 min. Na patelni

roztopić resztę masła, wsypać mąkę i zasmażać przez
minutę, starannie rozcierając. Zdjąć z ognia, dodać
2 łyżki wody i wymieszać.
Przyprawić goździkami, cynamonem, imbirem, miodem, dodać uprażone orzechy, morele, rodzynki oraz
sok z cytryny, wymieszać.
Rybę polać sosem. Przepis
Stanisława Muszyńskiego

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.
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Szczupak
po polsku

przygotowanie 150 min
+ czas tężenia żelatyny
dość
trudne

i 1/2 kg szczupaka • 3 cebule • łyżka masła
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

Zdjęcia: BBS , Ł. Kozyra

•1
•3

Z dwóch cebul z dodatkiem
pieprzu, ziela angielskiego, liścia laurowego, goździków i skórki z cytryny
przyrządzić wywar. Gotować go ok. 20 min na małym ogniu pod przykryciem. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić na maśle.
Wypłukane i osączone rodzynki zalać winem. Ze
sprawionego szczupaka
ostrym nożem uważnie oddzielić skórę od mięsa (nie
podziurawić jej!). Usunąć
ości. Skórę natrzeć solą także od wewnątrz. Połowę
mięsa, cebulę i odciśniętą
z mleka bułkę zemleć, pozostałe mięso szczupaka
pokroić w cienkie paski,
lekko posolić, skropić sokiem z cytryny. Zmielone
mięso wymieszać z chrzanem, rodzynkami i pokrojonym mięsem, surowymi
żółtkami i miodem. Przyprawić farsz do smaku pieprzem i solą, dokładnie wyrobić, a następnie napełnić

nim skórę szczupaka. Owinąć ją cienką lnianą ściereczką lub gazą, formując
kształtny wałek, zawiązać
końce. Ułożyć roladę w długiej płaskiej brytfannie, zalać przecedzonym wywarem i gotować ok. 60 min
na małym ogniu pod przykryciem. Zostawić w wywarze, by lekko wystygła,
po czym przełożyć na deskę, przykryć drugą deską,
obciążyć i wystudzić. Wywar trochę odparować, doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i sokiem
z cytryny, wymieszać z żelatyną, ewentualnie sklarować białkami i przecedzić
przez sito. Część wywaru
wylać na długi półmisek,
zostawić do wystygnięcia.
Wystudzoną rybę pokroić
w ukośne plastry, ułożyć na
półmisku, udekorować, zalać pozostałym wywarem.
Po zastygnięciu skropić rybę sokiem z cytryny i podawać z chrzanem.

Carpaccio
z łososia
przygotowanie
40 min
bardzo
łatwe
• 50–75 g wędzonego
łososia • nieduża cukinia
• pęczek koperku • sok
z cytryny • 2 razy więcej
oliwy z pierwszego tłoczenia niż wycisnęliśmy soku
z cytryny • czarny pieprz
z młynka. Do przybrania:
1–2 łyżki czerwonego
kawioru, koperek

Cukinię pokroić ukośnie
w cienkie plastry (2–3-milimetrowe). Wymieszać sok
z cytryny z oliwą. Dodać trochę pieprzu i zalać tą miksturą cukinię. Mieszać, żeby oblec plastry cukinii bejcą, nie
łamiąc ich przy tym. Umieścić też pomiędzy plasterkami cukinii gałązki koperku
(nieposiekane). Po 20 min
wyjąć cukinię z bejcy i ułożyć na talerzach. Na każdym
plasterku ułożyć kawałki wędzonego łososia, tak żeby nie
zakrywały całkowicie cukinii.
Takie łódeczki przybrać kawiorem lub koperkiem.
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Pstrągi z orzechowym nadzieniem
•4

spore pstrągi • cytryna • 4 gałązki
natki pietruszki. 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
Ryby sprawić, zostawiając głowy (bez oczu!)
i ogony. W płytkim naczyniu wymieszać
składniki marynaty. Obtoczyć w nich ryby,
przykryć i na 3–4 godz. przenieść w chłodne miejsce (w tym czasie kilka razy je obracać). Paprykę oczyścić z gniazda nasiennego, pokroić w plasterki. Cebulę posiekać,
usmażyć na złoty kolor na oliwie, dodać paprykę i orzechy. Mieszając, smażyć razem
ok. 5 min na małym ogniu. Zdjąć z ognia,
dodać natkę, wymieszać, doprawiając masę solą i pieprzem. Zamarynowane ryby
napełnić wystudzonym farszem, pospinać
wykałaczkami, ułożyć w natłuszczonym
żaroodpornym naczyniu. Piec 30–40 min,
od czasu do czasu skrapiać marynatą. Z upieczonych ryb usunąć wykałaczki, przybrać
plasterkami cytryny, zieloną pietruszką.

przygotowanie
60 min

dość
trudne

Pstrąg z rozmarynem
przygotowanie
45 min
• Pstrąg • sok z cytryny • 2
• 4 „igiełki” rozmarynu

Pstrąga oczyścić, osuszyć,
skropić sokiem z cytryny. Do
środka ryby włożyć przekrojone na pół pomidorki i rozmaryn. Rybę starannie owi-

bardzo
łatwe

pomidorki koktajlowe
nąć folią aluminiową, formując zgrabny pakiecik. Tak
przygotowanego pstrąga piec
około 30 min w gorącym
piekarniku. Podawać w folii.

Sandacz
w winnym
sosie
przygotowanie
75 min + 2 godz.

łatwe
• 1 kg filetów z sandacza
• szklanka białego wytrawnego wina • 1/2 kostki masła • 3 jajka ugoto-

wane na twardo
• szklanka struganego
chrzanu • 1/2 szklanki
śmietany 18-proc.
• sól • sok z cytryny

Sandacz po lwowsku
przygotowanie
120 min

łatwe

• Średniej

wielkości sandacz (lub inna dobra ryba
słodkowodna) • 2 cytryny • 2 duże cebule • 3–4 łyżki
sklarowanego masła • 2 łyżki świeżo startego chrzanu
• po szczypcie mielonego ziela angielskiego
i goździków • kilka listków świeżej bazylii • sól • pieprz
Cytryny wyszorować. Rybę
wypatroszyć, oczyścić, wypłukać, osuszyć, skropić sokiem wyciśniętym z połówki cytryny, natrzeć drobno
posiekaną bazylią wymieszaną z solą i pieprzem,
przykryć i na 2 godz. wstawić do lodówki. Cytrynę
obrać ze skórki, pokroić
w cienkie plastry, pestki
usunąć. Cebule obrać, posiekać. Zamarynowaną rybę przełożyć do wysmaro-

wanego łyżką masła żaroodpornego naczynia, posypać chrzanem, cebulą i przyprawami korzennymi. Na
wierzchu rozłożyć talarki cytryny, polać potrawę resztą
stopionego masła, przykryć
folią i piec około 45 min
w temperaturze190–200°C.
Pod koniec pieczenia zdjąć
folię, by ryba się przyrumieniła. Podawać z ryżem lub
ziemniakami i surówką
z białej kapusty.

Zdjęcia: BBS (4)

Filety umyć, osuszyć, skropić sokiem z cytryny, natrzeć
solą, przykryć i odstawić. Po
30 min wyjąć i pokroić na
porcje. Żaroodporne naczynie grubo wysmarować masłem, ułożyć w nim porcje
ryby, polać pozostałym stopionym masłem, wstawić
do mocno nagrzanego piekarnika (200°C). Piec ok. 15
min, po czym zalać winem
i piec jeszcze 20 min. Pod
koniec pieczenia wlać śmietanę, wymieszać, zapiekać
około 10 min. Obrane jajka
posiekać. Rybę wyłożyć na
ogrzany półmisek, polać
przetartym sosem, obłożyć
wiórkami chrzanu, posypać
posiekanymi jajkami.
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przygotowanie
75 min
łatwe

Morszczuk
zwijany
przygotowanie
60 min
bardzo
łatwe
• 60 dag filetów z morszczuka • 2 cebule • pietruszka • mała marchewka
• kawałek selera • 2 łyżki
natki pietruszki • sól
• 1/2 łyżeczki cukru
• 5 dag masła • jajko

ugotowane na twardo

Sandacz faszerowany
• 2 filety z sandacza (po 20 dag) • ugotowana marchew
• kawałek ugotowanego selera • 2 kromki chałki • 2 łyżki
posiekanego koperku • jajko • kilka łyżek kwaśnej śmietany • po kilka listków różnych rodzajów sałaty • sól
• pieprz. Ziołowy winegret: 6 łyżek oliwy • łyżeczka
musztardy • 2 łyżki octu winnego (białego) • roztarty
czosnek • oregano • bazylia • tymianek • koperek

Z jednego fileta zdjąć skórę (nie wyrzucać jej). Mięso zmielić trzykrotnie, do
ostatniego mielenia dodać
chałkę, marchew i seler.
Wbić jajko, wsypać koperek, posolić i popieprzyć,
wyrobić na gładką masę.
Drugi filet z sandacza rozciąć poziomo wzdłuż i rozłożyć jak książkę. Pod część
mięsa bez skóry podłożyć
skórę z poprzedniego fileta.
Na przygotowany płat ryby
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nałożyć farsz. Ostrożnie zrolować i zawinąć w folię aluminiową. Ułożyć w formie,
wstawić do kąpieli wodnej,
podgrzewać 45 min w piekarniku rozgrzanym do
150°C. Składniki sosu winegret wymieszać w słoiczku lub shakerze, polać sałatę. Na talerz wylać parę
łyżek śmietany, na wierzchu ułożyć plastry ostudzonego sandacza. Podawać
z sałatką.

Włoszczyznę oczyścić, pokroić, podgotować w małej
ilości wody, dodać sól i cukier. Filety pokroić na równe kawałki, posolić, posypać natką pietruszki. Następnie pozwijać je i spiąć
wykałaczkami. Tak przygotowaną rybę gotować w jarzynowym wywarze ok. 20
min na bardzo małym ogniu.
Ugotowane filety wyjąć, ułożyć na półmisku, polać stopionym masłem, posypać
posiekanym jajkiem. Podawać z surówką z kapusty.

Pieczony stek z halibuta
przygotowanie
40 min + 12 godz.

łatwe

• 4 steki z halibuta • 25 dag marchewek • 25 dag małych obranych buraczków
• 4 dag masła • 2 pomidory • 80 ml oliwy • kilka listków bazylii • ząbek czosnku
• sól • pieprz • cytryna • pęczek koperku • kilka łodyżek szczypiorku

w kostkę, wymieszać z posiekaną bazylią i rozgniecionym czosnkiem, dodać
resztę oliwy, przyprawić do
sma ku so lą i pie przem.
Marchewkę i buraczki ugotować (oddzielnie) w osolonej wodzie do miękkości. Steki z halibuta piec
15–17 min w 180°C. Na 2

min przed końcem pieczenia rozsmarować na rybach
sos z pomidorów i bazylii.
Na patelni roztopić masło,
poddusić pokrojone w plasterki marchewki i buraczki. Przyprawić do smaku,
wymieszać z posiekanym
szczy pior kiem. Po dawać
z warzywami.

Zdjęcia: A. Ścichocki (2), BBS

Ste ki z ha li bu ta skro pić
świe żo wyciś niętym so kiem z cy try ny i oli wą,
przy prawić so lą i pie przem, obłożyć koperkiem
i wstawić na 12 godzin do
lodówki. Sparzyć pomidory, obrać je ze skórki, przekroić na ćwiartki i usunąć
nasionka. Miąższ pokroić
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Faszerowany
mintaj w galarecie
przygotowanie 180 min
+ czas tężenia żelatyny

dość
trudne

• 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 naczynia wlać 3 szklanki wody i ocet, włożyć rybę, przykryć i na godzinę
wstawić do lodówki. Suszony pomidor moczyć 15 min,
osączyć, osuszyć i pokroić
w paseczki. Jedną marchewkę zblanszować, pokroić
w słupki. Cebulę oraz osuszone filety zemleć. Wymieszać z jajkiem, kaszą manną, opłukanymi rodzynkami,
przyprawić pieprzem, solą,
gałką muszkatołową, cukrem. Masę ułożyć na folii
aluminiowej, uformować
prostokątny placek. Na środku wzdłuż dłuższego brzegu
ułożyć paski pomidora i słupki marchewki, zwinąć rybę
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w rulon o średnicy szklanki,
ścisło zawinąć folią, końce
mocno skręcić i zawiązać bawełnianą nitką. Włoszczyznę oczyścić, włożyć do garnka, dodać przyprawy korzenne, 3 szklanki posolonej
wody i zagotować. Włożyć
rybę i gotować godzinę na
małym ogniu. Wystudzoną
wyjąć z wywaru, pokroić
w plastry, ułożyć w szklanym naczyniu. Zimny wywar
odcedzić, w kilku łyżkach namoczyć żelatynę i połączyć
ją z pozostałym wywarem
(2 szklanki), zagotować,
mieszając. Zalać rybę tężejącą galaretką, wstawić do
lodówki, by stężała.

przygotowanie
60 min
bardzo
łatwe

Morszczuk
pod
pierzynką
• 4 filety z morszczuka
• 1/2 opakowania duże-

go jogurtu naturalnego
• sól • pieprz • bazylia
• czosnek (może być granulowany) • 2 łyżki majonezu • łyżeczka musztardy • 15 dag żółtego sera
• mąka do panierowania
• 2 łyżki oleju
Morszczuka oprószyć solą
i pieprzem, obtoczyć w mące, usmażyć z obu stron na
złoty kolor. Przełożyć do
naczynia żaroodpornego.
Z jogurtu, bazylii, czosnku,
musztardy i majonezu przygotować sos i polać nim rybę. Całość posypać startym
żółtym serem. Zapiekać
w piekarniku w temperaturze 120–150°C do momentu rozpuszczenia i lekkiego
zapieczenia sera.

Pasztet rybny
• Po 35 dag filetów z ryby

Zdjęcia: BBS (3)

słodkowodnej i morskiej
• litr wywaru z warzyw
• 15 dag czerstwej bułki
• szklanka mleka
• masło do wysmarowania formy. Sos: 2 łyżki
masła • łyżka mąki
• 3/4 szklanki mleka
• 2 jajka • pieprz • sól

przygotowanie
120 min

podłużną blaszkę albo małe foremki nasmarować
masłem, wypełnić masą
i wstawić do gorącego piekarnika. Piec, aż powierz-

dość
trudne

chnia pasztetu się zrumieni. Gorący wyłożyć na półmisek i natychmiast podać
z dodatkiem pieczywa, pikli
i sosu, np. chrzanowego.

Ryby włożyć do wrzącego
wywaru i gotować na małym ogniu, aż będą miękkie (25–30 min). Wyjąć
z wywaru i lekko przestudzić. Bułkę namoczyć
w mleku. Rybę i odciśniętą bułkę zmiksować lub zemleć, a potem przetrzeć
przez sito. Masło na sos
włożyć do rondelka, rozpuścić, dodać mąkę i mieszając, chwilę podgrzewać
(nie rumienić), następnie
rozprowadzić zimnym mlekiem. Gotować sos, mieszając, a gdy zgęstnieje,
zdjąć z ognia, lekko przestudzić, doprawić solą i pieprzem. Żółtka roztrzepać
w garnuszku, zahartować
odrobiną gorącego sosu
i wlać do rondelka, energicznie mieszając. Masę
rybną połączyć z sosem,
doprawić do smaku, a następnie wymieszać z ubitą na sztywno pianą z białek. Żaroodporną formę lub
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przygotowanie
180 min
dość
trudne

Kulebiak z rybnym farszem
Ciasto: 50 dag mąki pszennej • 3 dag drożdży • 10 dag masła • 3 jajka • 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
Drożdże utrzeć z łyżką mąki, cukrem i połową letniego mleka, trzymać w cieple, by wyrosły. Do miski
przesiać mąkę, wbić jajko
i 2 żółtka, wlać stopione letnie masło i mleko, wymieszać, wlać wyrośnięty rozczyn i zagnieść gładkie ciasto. Przykryć je ściereczką,
postawić w ciepłym miejscu, by wyrosło. Szczupaka
natrzeć solą, skropić sokiem
z cytryny. Na rozgrzanej na
patelni łyżce masła zrumienić posiekaną cebulę.
Miękki ryż skropić sokiem
z cytryny, dodać cebulę, zieloną pietruszkę, skórkę z cytryny, sól, pieprz, wymieszać, przykryć i odstawić na
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40 min. Na rozgrzanym na
patelni maśle (1 i 1/2 łyżki) obsmażyć filety, skropić
winem, przykryć i dusić
20 min na małym ogniu.
Wyjąć je, wystudzić, oczyścić ze skóry i ości, pokroić
na kawałki. Z reszty masła
i mąki zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić ją przegotowaną zimną wodą i, mieszając, przelać do sosu z ryby. Podgrzewać, mieszając,
aż sos zgęstnieje. Doprawić
go do smaku solą, pieprzem
i sokiem z cytryny, włożyć
kawałki ryby, delikatnie wymieszać, przestudzić. Ciasto
rozwałkować na prostokątny placek grubości ok. 1 cm,
przełożyć je na posypaną

mąką ścierkę. Na środku
placka ułożyć rybę w gęstym sosie, posypać posiekanymi jajkami, rozłożyć
równą warstwą ryż. Z obu
stron przykryć nadzienie bokami ciasta, zakładając jeden na drugi, i mocno zlepić. Przenieść kulebiak na
ściereczce, ułożyć w podłużnej natłuszczonej formie (zlepieniem ciasta do
spodu) i odstawić w ciepłe miejsce, by wyrósł. Zrobić w cieście kilka dziurek, którymi będzie mogła
wydostawać się para, posmarować kulebiak rozmąconym białkiem, wstawić
do piekarnika nagrzanego
do 180°C i piec 40–50 min.

Kupić, nie kupić
Specjalnie do picia
Z MLEKIEM

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
Dla fanów czekoladowych smakołyków marka Wedel przygotowała
ofertę pełną pysznych słodyczy.
Polecamy np. ozdoby choinkowe
z mlecznej czekolady: dzwonki,
szyszki i żołędzie oraz Torcik Wedlowski, w specjalnej, gwieździstej odsłonie.
Wedel, 7 zł/ 72 g;
15 zł/250 g.

MK Café wprowadziła na rynek
– nie tylko w Polsce, ale i na
świecie – zupełnie nową kategorię kawy, specjalnie opracowaną
przez baristów (specjaliści od parzenia kawy, przyp. red.) do picia
z mlekiem. Dostępna jest
zarówno kawa mielona jak
i rozpuszczalna. MK Café,
11 zł/225 g.
(mielona);
27 zł/175 g.
(rozpuszczalna).

MIODY
jakich nie było
Takich miodów jeszcze u nas
nie było. Miód z mleczkiem
pszczelim doda energii i witalności, natomiast miód z dodatkiem żeń-szenia pomoże nam
zrelaksować się i zrewitalizować organizm. Oba miody są
w 100 proc. naturalne. Dostępne są w innowacyjnych,
nietłukących się pojemniczkach z dozownikiem niekapkiem.
Lune de Miel,
20 zł/250 g.
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Pomysł
na pyszny PREZENT
Tabliczka wyjątkowej czekolady czy słoiczek przypraw? Oczywiście, że tak! Prezentowane przez nas czekolady produkowane
są ręcznie z dodatkiem organicznych ziół i olejków eterycznych
z najlepszej, belgijskiej czekolady. Food Your Imagination,
17,90 zł/100 g. Przyprawy BIO natomiast wyróżnia wysoka jakość i eleganckie opakowanie. Hambleden Herbs, 12,50 zł/30 g.

MAŁŻE prawie bez lodu
Omułki to owoce morza dostępne dla każdego – nie są drogie, robi się je szybko i łatwo. Mają minimalną zawartość glazury lodowej, co pozwala zachować praktycznie niezmienioną wagę
podczas ich rozmrażania. Abramczyk,
8,90 zł/500 g.
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Dyrektor biura reklamy:
Agnieszka Staręga
Szef grupy: Beata Remjasz
tel. (22) 555 68 02,
e-mail: beata.remjasz@agora.pl
Dział promocji biura reklamy:
kierownik działu: Anna Piwko
tel. (22) 555 60 09,
e-mail: anna.piwko@agora.pl
e-mail: promocjaczasopisma@agora.pl
Dział marketingu: tel. (22) 555 67 70,
Dyrektor marketingu grupy:
Anna Wieczorek
Kierownik Grupy Produktów:
Katarzyna Kosek-Jakubowska,
tel. 22 555 67 83,
e-mail:
katarzyna.kosek-jakubowska@agora.pl
Dział produkcji:
szef działu Monika Makowska
tel. (22) 555 66 39,
e-mail: monika.makowska@agora.pl
Koordynator produkcji: Anna Ziemak

Ciemna, aromatyczna,
zawiera w każdym słoiku
aż 70 proc. jagód. Na
uwagę zasługuje jej konsystencja – gdy nabieramy konfiturę ze słoika,
na łyżeczce widzimy
czarne kuleczki owoców.
Pochodzą one z ekologicznie czystych terenów
w naszym kraju. Jest
niewiele słodzona, dlatego można ją
jeść bez poczucia winy.
Polska Róża
9 zł/210 g.

Zdjęcia: Shutterstock, producenci

Konfitura
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Wydawca miesięcznika „Lubię gotować”
ostrzega P. T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma
po innej cenie niż wydrukowana na okładce
jest działaniem na szkodę wydawcy i skutkuje
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