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Słowo wstępu
Prezentujemy Państwu publikację "Szlakiem rybnych
przysmaków", która przedstawia dawne i współczesne przepisy
kulinarne z regionu Żuław i Mierzei oraz z regionów Północnego
Szlaku Rybackiego. Zapraszamy do wyjątkowej podróży po historii tych terenów na przestrzeni minionych lat, gdzie tradycja
miesza się z nowoczesnością, a dawne receptury przeplatają się
ze współczesnymi potrawami.
W opracowaniu przedstawione zostały zarówno produkty tradycyjne jak i regionalne, cechujące się najwyższą jakością,
wytwarzane zgodnie z naturalnymi metodami oraz przy wykorzystaniu zakorzenionych tradycyjnych receptur.
Publikacja promuje rybę jako najlepszy produkt obszaru
LGR - Rybacka Brać Mierzei, przedstawia bogate dziedzictwo
kulturowe rybołówstwa, przypomina, iż zasoby rybne są mocno
związane z rozwojem naszego terenu. Warto podkreślić, że dziedzictwo kulinarne jako ważny element dziedzictwa kulturowego
przyczynia się do stworzenia wizerunku i promocji regionu.
Wszystkim osobom oraz Partnerom Północnego Szlaku
Rybackiego zaangażowanym w powstanie niniejszej publikacji
dziękujemy, a tym którzy zechcą wypróbować zaprezentowane
przepisy, życzymy
Smacznego!

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGR
- Rybacka Brać Mierzei
Tomasz Szczepański

Rybacka Brać Mierzei
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 lipca 2009 roku. Budowa partnerstwa
rozpoczęła się już w 2008 roku. Początkowo działalność Stowarzyszenia
obejmowała obszar trzech gmin: Krynica Morska, Stegna i Sztutowo.
Następnie dołączyły gminy Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo oraz gminy
z powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański. W ramach
działania zrzesza przedstawicieli z sektora publicznego, społecznego
(w myśl programu również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące członkiem stowarzyszeń i fundacji) oraz gospodarczego.
Członkami stowarzyszenia są samorządy, przedsiębiorcy, rybacy, spółdzielnie rybackie i organizacje pozarządowe.
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich na lata 2007-2013 na obszarze LGR wybrano do realizacji
z dofinansowaniem 107 operacji. Wartość umów podpisanych z Urzędem
Marszałkowskim dla wniosków, dla których została wypłacona pomoc
finansowa wyniosła 17 768 000,80 zł.
Przy współpracy zainteresowanych i aktywnych mieszkańców
obszaru w 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka
Brać Mierzei złożyła do oceny „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętą Programem Operacyjnym Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na rozwój
obszaru Stowarzyszenie uzyskało łącznie 9 084 000,00 zł z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przyjęta strategia zakłada m.in. rozwój
turystyki, wzmocnienie przedsiębiorczości w tym również poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, promocję produktu lokalnego
i działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego
- którego doskonałym przykładem jest niniejsza publikacja.
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Słowo o Północnym Szlaku Rybackim
Północny Szlak Rybacki powstał w 2015 r. w ramach projektu
realizowanego przez Lokalne Grupy Rybackie z województw północnej
Polski, z uwagi na bogatą tradycję związaną z rybactwem poszczególnych
partnerów, zarówno z rybołówstwem jeziornym jak i przybrzeżnym rybołówstwem morskim. Tradycje te są bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji mieszkańców, wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej
oraz dalszego rozwoju regionu, m.in. poprzez turystyczne uatrakcyjnienie
obszaru.
Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych dziedzin turystyki, sięgającą starożytnych Greków i Rzymian. Zainteresowanie podróżami kulturowymi rośnie w Polsce dopiero od niedawna. Jak dotąd nie
istniał jeden produkt łączący obiekty i wydarzenia kulturalne związane
z rybactwem na skalę kilku województw. Północny Szlak Rybacki jako
szlak kulturowy jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w regionie
i prawdopodobnie w całej Polsce.
Szlak jest przedsięwzięciem kulturowym i turystycznym, łączącym tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem, w spójny projekt kreujący nowy produkt turystyczny
na terenie województw północnej Polski. Obecne w tych regionach potencjał oraz historia i tradycje związane z rybołówstwem przyczyniają się
do podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz konkurencyjności gospodarczej tego obszaru.
Zakres tematyczny szlaku obejmuje:
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
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tradycję i historię rybactwa,
rybołówstwo morskie i śródlądowe,
akwakulturę, w tym wylęgarnictwo,
ichtiologię i ekologię środowisk wodnych,
tradycyjne kulinaria rybne,
tradycyjne Rybactwo Jeziorne na Mazurach,
historię polskiego rybołówstwa dalekomorskiego,
historię, tradycję i współczesność rybołówstwa morskiego
na Zalewie Wiślanym.

W ramach Szlaku stworzono kilka centrów promocji i edukacji,
gdzie można poznać pracę rybaka czy budowę łodzi i kutra rybackiego,
dzięki interaktywnym i multimedialnym wystawom. Na szlaku znajdziemy obiekty historyczne czy gospodarstwa agroturystyczne i łowiska, a także przetwórnie rybackie, warsztaty szkutnicze czy zakłady produkujące
sprzęt rybacki.
W ramach rozwoju szlaku do zrzeszenia dołączały kolejne Lokalne Grupy Rybackie. Obecnie wokół Północnego Szlaku Rybackiego
działają LGR-y z następujących województw:
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ

zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”, Darłowska
LGR, RLGD „Morze i Parsęta” i Mieleńska LGR),
pomorskiego (Słowińska LGR, RLGR „Pojezierze Bytowskie”,
Północnokaszubska LGR, LGR Kaszuby, Stowarzyszenie LGR
Rybacka Brać Mierzei),
warmińsko-mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR
„Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze Olsztyńskie,
LGR „Zalew Wiślany”).

7

historiA rybołówstwa
na terenie Żuław i Mierzei
Wprowadzenie
Dziś miejscowości położone na Mierzei Wiślanej oraz Żuławach
kojarzą nam się głównie z turystyką, bursztynem i wypoczynkiem. Niewielu przyjeżdżających do nadmorskich miejscowości wczasowiczów
zdaje sobie sprawę, że region ten w przeszłości słynął z rybołówstwa. Poławiane w wodach Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego oraz żuławskich
rzekach i kanałach ryby zaspokajały nie tylko potrzeby rynku lokalnego,
ale również eksportowane były w głąb kraju. Po czasach tej świetności
pozostały już tylko nieliczne kutry rybackie, archiwalne dokumenty oraz
wspomnienia dawnych mieszkańców.

OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wraz z pojawieniem się pierwszych osad na Żuławach i Mierzei Wiślanej w okresie neolitycznym (2500-1700 lat p.n.e.) ich mieszkańcy obok obróbki bursztynu, polowań na foki parali się również rybołówstwem1. Potwierdzają to badania archeologiczne. W trakcie prac
prowadzonych w latach 1994-1997 w Niedźwiedziówce archeolodzy odnaleźli m.in. szczątki kostne poławianych w wodach Zalewu Wiślanego
i okolicznych ciekach sandaczy, szczupaków, jesiotrów, okoni, sumów czy
też płoci2. Brak natomiast w zebranym materiale archeologicznym pozostałości kostnych po śledziach czy dorszach. Połów jak i spożycie tych ryb
na większą skalę związane były z późniejszymi epokami3.
Pojawienie się Delcie Wisły zakonu krzyżackiego spowodowało, że połów ryb w większej niż dotychczas skali kontrolowany
1
S. Mielczarski, W. Odyniec, Zarys dziejów regionu, [w:] Żuławy Wiślane pod red. Bolesława
Augustowskiego, Gdańsk 1976, s. 72, M. Opitz, P. Sosnowski, Delta Wisły - krajobraz dla konesera,
Nowy Dwór Gdański 2009, s. 8.
2
D. Makowiecki, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań 2003., s. 91-94.
3
D. Makowiecki, Historia śledzia w wykopaliskach zapisana. Archeoichtiologia, czyli czytanie
ze szczątków wykopaliskowych o historii ryb i rybołówstwa, [w:] Śledź a sprawa polska, pod red.
A. Chludzińskiego, Pruszcz Gdański 2015, s. 24.
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był przez aparat administracyjny. Zakon, jako bractwo religijne zobowiązany był do przestrzegania licznych postów, w trakcie których
głównym pożywieniem jakie trafiało na stoły były ryby. Instytucjami
odpowiedzialnymi za ich dostarczanie uczyniono urzędy rybickie 4.
Do najważniejszych z nich należały urzędy w Szkarpawie oraz Elblągu,
które odpowiadały za zaopatrzenie odpowiednio komturii malborskiej
i elbląskiej. Teren Żuław i Mierzei Wiślanej podlegał przede wszystkim
urzędowi rybickiemu w Szkarpawie, o którym najstarsze informacje
pochodzą z 1313 r.5 o jego dużym znaczeniu w administracji Zakonu
świadczy chociażby, że rybicki ze Szkarpawy posiadał o wiele większe
kompetencje, niż urzędy tej rangi w innych częściach państwa krzyżackiego. Do jego zadań należało nie tylko zaopatrzenie malborskich stołów
4
G. Kisch, Das Fischereirecht im Deutschordensgebiet. Beiträge zu seiner Geschichte, [w:] tenże, Forschungen und Quellen zur Rechts- und Sozialgeschichte des Deutschordenslandes, Bd.3, Sigmaringen
1978, s. 14 n., 23 n.
5
M. Knyżewski, Kształtowanie się siedzib niższych urzędników krzyżackich w Prusach właściwych,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 31, 2016, s. 119.
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w ryby, ale również w inne produkty postne m.in. jaja. Ponadto zarządzał
on magazynami soli w Gdańsku, na Helu i Bornholmie oraz mógł prowadzić handel międzynarodowy tym towarem6.
Prawo połowu ryb w rzekach oraz w Zalewie Wiślanym, jako
władcy terytorialnemu przysługiwało samemu zakonowi krzyżackiemu.
Zazwyczaj zezwalał on mieszkańcom wsi na połów na własny użytek
i przy pomocy prostych urządzeń w zamian za określony czynsz. Zapisy takie odnajdziemy m.in. w akcie lokacyjnym Nowej Kościelnicy
z 1351 r.7 W dokumencie lokacyjnym Lubieszewa z 1341 r. prawo połowu
przy pomocy więcierza i worków przysługiwało wyłącznie proboszczowi i sołtysowi8. Osobno przywileje otrzymać mogli również karczmarze9.
Rybołówstwo z użyciem dużych narzędzi tj. pławic, kajtli czy też łodzi
kajtlowych Zakon pozostawiał wyłącznie sobie i swoim ludziom. Do dziś
w żuławskim krajobrazie pozostało wiele wiosek, które od czasów krzyTamże.
J.A. Muhl, Dzieje Sztutowa do roku 1920, Sztutowo-Gdynia 2016, s. 131.
8
W. Długokęcki, Najstarsza organizacja parafialna na Żuławach Wielkich (do połowy XV w.), „Studia
Elbląskie”, t. XX, 2019, s. 12.
9
J.A. Muhl, dz. cyt., s. 132.
6
7
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żackich specjalizowały się w rybołówstwie. Do urzędu rybickiego w Elblągu należały m.in. wsie: Marzęcino (Jungfer), Stobno (Stuba), Tropy
Elbląskie (Streckfuss) i Kępki (Zeyer)10.
Po przegranej przez Zakon wojnie trzynastoletniej (1454-1466)
Żuławy i Mierzeja Wiślana znalazły się w granicach Królestwa Polskiego.
Prawo do wydawania decyzji na temat połowu ryb przypadło polskim
królom oraz miastom - Gdańskowi i Elblągowi, jako właścicielom części
posiadłości ziemskich na Żuławach. Już w 1476 r. Kazimierz Jagiellończyk
odnowił przywilej lokacyjny dla Nowego Stawu oraz nadał mieszkańcom
prawo do połowu ryb w rzece Świętej. Natomiast w 1509 r. Zygmunt Stary
potwierdził przywileje wsi rybackich na Mierzei Wiślanej11. Dokument
ten wydany został w następstwie toczącego się pomiędzy Gdańskiem a
Elblągiem sporu o prawo do połowu na Zalewie Wiślanym.
Wraz z powstaniem w połowie XVI w. ekonomii nowodworskiej,
której posiadłości obejmowały m.in. wsie położone nad rzeką Tugą oraz
10
A. Piątkowski, Dawny Elbląg wielkim właścicielem ziemskim, Gdańsk 1987, s. 11; W. Długokęcki,
Gospodarka, [w:] Historia Elbląga T.1 (do 1466 r.), pod red. S. Gierszewskiego i A. Grotha, Gdańsk
1993, s. 199-201.
11
J.A. Muhl, dz. cyt., s. 134.
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Zalewem Wiślanym, również i jej właściciele zaczęli czerpać korzyści
i rozporządzać prawem dotyczącym rybołówstwa. W lustracji dóbr
nowodworskich z 1570 r. wymienionych jest 10 rybaków zamieszkujących wieś Neualtendorf, którzy z każdego połowu zobowiązani byli
do przekazania na zamek nowodworski co czwartą rybę12. Jeszcze więcej
informacji na ten temat dostarczają nam dokumenty z późniejszych lat.
Z inwentarza sporządzonego w 1738 r. przez urzędników królewskich
dowiadujemy się, że rybacy zamieszkujący dobra nowodworskie posiadali prawo połowu ryb nie tylko w rzece Tudze oraz Zalewie Wiślanym,
ale również w Linawie i Wiśle. W tym ostatnim przypadku prawo to nie
było respektowane przez władze gdańskie13. Zresztą spory pomiędzy właścicielami ekonomii a Radą Gdańska toczyły się już wcześniej. Według
ustaleń z 3 lipca 1612 r. połów ryb w kanale melioracyjnym, który stanowił granicę starostwa nowodworskiego miał co roku na przemian być
w rękach starosty nowodworskiego Wejhera i Rady Gdańska14.
12
Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962,
s. 54.
13
Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Kameralne, Inwentarz ekonomii nowodworskiej alias
tygenhofskiej circa apprehensionem possesionem imieniem N. króla Imci … dnia dziesiątego stycznia
r. 1738 tejże ekonomii ex oculari inspectione et seria indagatione in fundo … spisany przez Jana Rachwała
Gruszczyńskiego podkomorzego nadwornego i komisarza JKMci, syg. II/201. s. 4.
14
J.A. Muhl. dz. cyt., s. 144.
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Rybołówstwo stanowiło również istotną część życia mieszkańców
Żuław i Mierzei w czasach pruskich i Wolnego Miasta Gdańska. Jeszcze
przed II wojną światową rybacy łowiący na Zalewie Wiślanym stacjonowali między innymi w Gozdawie (Neustädterwald), Stobcu (Stobbendorf), Granicznej (Grenzdorf) oraz Sztutowskiej Kępie (Stutthöferkampe).
Rybacy stacjonowali również w Nowym Dworze Gdańskim (Tiegenhof)
oraz Jazowej (Einlage). Ich interesy zostały wzięte pod uwagę przy budowie skarpy na jednym z ramion Nogatu, które wówczas były żeglowne.
Pod skarpą miał powstać tunel, w którym mieściłyby się nawet szerokie
łodzie, których zanurzenie nie przekraczałoby 1 m15.

JESIOTR I INNE RYBY, CZYLI CO ŁOWIONO
Przez setki lat w Delcie Wisły szczególne znaczenie miał połów jesiotra. Już od czasów krzyżackich jesiotr cieszył się ogromnym uznaniem.
Ze szkarpawskiego urzędu rybickiego rządził mistrz jesiotrowy, który odpowiadał wyłącznie za połów tych ryb. Funkcjonowały również specjalne
15
W. Nocny, Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej, Gdańsk 2015, s. 465; por. S. Rosenberg, Geschichte
des Kreis Grosses Werder, Danzig 1939, s. 163.
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budynki - budy jesiotrowe (Storhaus), w których przechowywano sprzęt
do połowu i przetwarzania ryb16. Mięso jesiotrów konserwowano poprzez
wędzenie, gotowanie oraz zalewanie octem w niewielkich beczkach. W tej
formie stawało się trwałym produktem, który trafiał na zakonne stoły oraz
zapewne na eksport17.
Znaczne ilości ryb ze szkarpawskiego urzędu wysyłano do Malborka, stolicy Zakonu. Szczególnie, gdy Wielki Mistrz podejmował gości lub
prowadził ważne rozmowy. Mistrzowi przesyłano świeże lub wręcz żywe
jesiotry, którymi obdarowywał gości. Poza jesiotrami do Malborka wysyłano m. in. węgorze, minogi i karpie. Transportem ryb zajmował się pachołek
rybny, który miał do dyspozycji wóz i konia. Kiedy zapotrzebowanie na
ryby było większe zatrudniano dodatkowych ludzi do transportu18.
Połów i handel jesiotrowy był ważną gałęzią lokalnej gospodarki,
dlatego Rada Gdańska starała się go mocno kontrolować. Powstała swego
rodzaju jesiotrowa biurokracja. Spośród rajców wybierano zaprzysiężonych urzędników jesiotrowych, rzeźnika jesiotrowego, wagowego jesiotrowego, warzelnika jesiotrowego oraz pisarza jesiotrowego. Ich zadaniem
było m.in. ważenie i sprawianie jesiotrów na Targu Rybnym, prowadzenie
W. Długokęcki, Mierzeja Wiślana od XIII do połowy XV wieku (1454 r.), Gdańsk 1996, s. 118.
Tamże.
18
J. A. Muhl, dz. cyt., s. 133.
16
17
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rachunków i kontrola sprzedaży. Według rozporządzenia z 1592 r., nikt
nie mógł skupować jesiotrów złowionych od Wisłoujścia do Sztutowa.
Ryby miały być przywożone na Targ Rybny i tylko tam sprzedawane19.
Pod koniec XVIII wieku połowy jesiotra zaczęły maleć. Rybacy wymawiali prawo do połowu tych ryb, ponieważ stawało się to nieopłacalne. Przeprowadzono dochodzenie wyjaśniające czemu połowy się
nie udają. Warzelnik jesiotrowy Krystian Schmidt wskazywał, że rybacy
z Mierzei wyłapują małe jesiotry a ponadto zaczęli stosować do połowu
cezy (rodzaj sieci do połowu ryb dennych). Ostatecznie w 1812 r. sołtysi
Vörgel, Krynicy, Przebrna, Skowronek zrezygnowali z połowu jesiotrów.
Wydaje się, że już od późnego średniowiecza poławiano zarówno
śledzie i dorsze. Szczególnie ta pierwsza ryba musiała cieszyć się sporą
popularnością, zarówno ze względu na cenę, jak i możliwości przechowywania. M. Bogucka pisała nawet, że w Gdańsku, w okresie postu, śledź
był często nazywany „królem potężnym”20. Od XV w. w państwie zakonu krzyżackiego coraz większą popularnością cieszył się również karp21.
Ciekawych informacji na temat poławianych ryb w okresie średniowiecza dostarczają nam również badania archeologiczne prowadzone na elTamże, s. 134-138.
M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1997, s. 152 n.
21
D. Makowiecki, Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Poznań 2003.
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bląskim Starym Mieście. Podczas wykopalisk natrafiono na pozostałości
po przyrządzaniu posiłków. Wśród szczątków ryb najwięcej znaleziono
ości jesiotra (prawie 30%), leszcza (około 23%) i sandacza (ponad 21%).
Wśród pozostałych gatunków znalazły się: sum, szczupak, lin, okoń,
płoć, dorsz i karp. Znaleziono również niewielkie ilości szczątków karasi,
jaziów, cios, węgorzy, boleni i fląder22.
Na początku XX wieku większość połowów w Zatoce Gdańskiej
stanowiły flądry i szproty. Rybą cenioną za smak była węgorzyca, jedzona
chętnie latem, mimo zielonkawej barwy mięsa i ości. Na wschód od ujścia
Wisły, wiosną i jesienią poławiano łososia oraz troć wędrowną za pomocą
sieci skrzelowych. Wiosną we wschodniej części Zatoki odławiano parposze, które były cenione szczególnie po uwędzeniu. Na przestrzeni lat zmieniały się okresy obfitości różnych gatunków. Przykładem mogą być ilości
śledzi poławianych przez gdańskich rybaków w poszczególnych latach:
1923 - 193,9 t ; 1924 - 95,4 t ; 1925 - 99,5 t ; 1926 - 306,77 t ; 1927 - 468,54
t ; 1928 - 541,2 t ; 1929 - 57,4 t. Również połowy dorsza w niektórych
latach były bardzo obfite a w innych prawie zanikały23.

Czasy współczesne
Po II wojnie światowej jedną z kluczowych kwestii dla zniszczonego kraju było zaopatrzenie w żywność. Już w pierwszym powojennym
numerze Dziennika Bałtyckiego z 19 maja 1945 r. czytamy o konferencji
dotyczącej spraw rybackich, która odbyła się w Gdyni. Poruszono na niej
kwestię odbudowy taboru potrzebnego do połowu ryb, budowy stoczni
rybackiej oraz chłodni wraz z wytwórnią lodu24.
Wraz z końcem wojny dawni mieszkańcy Delty Wisły uciekli lub
zostali wysiedleni. Polskim rybakom, którzy chcieli osiedlić się nad morzem polecano skierować się do P.U.R. (Państwowego Urzędu Repatriacyjnego), gdzie mogli uzyskać przydział gospodarstwa lub domu. Przede
wszystkim jednak należało zgłosić się do Urzędu Rybackiego, aby dowiedzieć się gdzie można spodziewać się najlepszych połowów i gdzie możliwości osiedleńcze są najlepsze. W 1946 r. do zasiedlenia były gospodar22
J. Fonferek, M. Marcinkowski, U. Sieńkowska, Elbląg - życie codzienne w porcie hanzeatyckim,
Elbląg 2012, s. 113.
23
A. Seligo, Die Seefischerei von Danzig, [w:] „Handbuch der Seefischerei Nordeuropas”, Stuttgart
1931, s. 17-18.
24
„Dziennik Bałtycki”, 1945, nr 1 s. 3
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stwa rybackie na całej długości Mierzei Wiślanej, najwięcej w Sztutowie25.
W Kalendarzu Rybackim z 1948 r. znajdziemy informacje
o ówczesnej liczebności rybaków oraz taboru pływającego. W większości miejscowości zanotowano duży spadek liczby jednostek pływających
oraz pracujących rybaków w stosunku do roku 1930. Spośród wszystkich
miejscowości najwięcej łodzi oraz rybaków przypadało na Kąty Rybackie
i Mikoszewo26.
Aby dowiedzieć się więcej o historii rybaków z terenu Żuław
i Mierzei Wiślanej warto odwiedzić Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, które jest jednym z oddziałów Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Wśród eksponatów znajdują się dawne narzędzia
połowowe, w pełni wyposażony zakład szkutniczy oraz zabytkowe łodzie
rybackie.

Kalendarz Rybacki 1946 r., Instytut Rybacki w Gdyni, s. 41; 131-132.
W. Nocny, dz. cyt., s. 464-466; Kalendarz Rybacki 1948 r., Instytut Rybacki w Gdyni,
s. 95.

25
26
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Jesiotr z pieca chlebowego
składniki
ӶӶ 1 średniej wielkości jesiotr (2,5 - 3,5 kg)
ӶӶ świeża mięta
ӶӶ świeża szałwia
ӶӶ 2 twarde, kwaśne jabłka
ӶӶ smalec wieprzowy z wytopionej słoniny
ӶӶ sól kamienna

Przygotowanie
Jesiotra wypatroszyć, dokładnie opłukać w zimnej wodzie.
Korpus ryby pokroić w dzwonka grubości około 4 cm, posolić
i odstawić na 15 minut, zachować głowę i ogon. Rybę układać
na dużej blasze natartej smalcem razem z głową i ogonem przekładając każdy fragment liściem mięty, szałwią i cienkim plasterkiem jabłka. Piec chlebowy nagrzać do temperatury 250°C,
wygarnąć żar. Jesiotra piec około 45 minut. Jesiotra można
przyrządzić również w piekarniku nagrzewając go do temperatury 220°C, następnie obniżając co 15 minut o 10 stopni. Rybę
ułożoną w całość razem z głową i ogonem podawać na dużym
półmisku. Przybrać świeżą miętą i szałwią.
LGR Rybacka Brać Mierzei
Jesiotr przygotowany w ten sposób jest serwowany w Gospodzie Mały
Holender w Żelichowie. Gospoda mieści się w zabytkowym domu
podcieniowym i słynie z regionalnej kuchni opartej na historycznych
przepisach. Receptura nawiązuje do dawnej obfitości jesiotrów na
terenie Żuław i Mierzei Wiślanej.
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Szczupak lub sandacz
w kapuście kwaszonej
składniki
ӶӶ 1 kg szczupaka lub sandacza
ӶӶ 375 g kapusty marynowanej (Sauerkohl)
ӶӶ 100 g masła
ӶӶ sól
ӶӶ bułka tarta
ӶӶ 250 ml mleka

Przygotowanie
Kapustę kwaszoną ugotować do miękkości. Rybę pokroić w dzwonka,
posolić i obsmażyć na maśle. Brytwankę nasmarować masłem, wyłożyć
ugotowaną kapustą, położyć na nią rybę, przykryć warstwą kapusty,
zalać mlekiem, oblać masłem pozostałym ze smażenia ryby, obsypać
bułką tartą. Zapiekać przez pół godziny w temperaturze 170°C.
Przepis zaczerpnięty z książki kucharskiej autorstwa M. i E. Doennig, wydanej
w 1931 r. w Królewcu
LGR Rybacka Brać Mierzei
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Szczupak faszerowany po krzyżacku
składniki
ӶӶ 1 średni szczupak
ӶӶ 1 karaś
ӶӶ 2 żółtka
ӶӶ 100 g bułki tartej
ӶӶ 75 g masła
ӶӶ 2 cebule

ӶӶ pietruszka korzeń i nać
ӶӶ szafran
ӶӶ kminek mielony
ӶӶ szałwia
ӶӶ sól i pieprz

Przygotowanie
Szczupaka obrać ze skóry od głowy do ogona. Pozostałe mięso szczupaka oraz
karasia wyfiletować. Na resztkach z filetowania ugotować wywar z dodatkiem
1 cebuli i korzenia pietruszki. Mięso ryb przepuścić 2 razy przez maszynkę do
mięsa. W rondlu rozpuścić masło, zeszklić na nim drobno posiekaną cebulę,
dodać bułki tartej. Do zmielonego mięsa dodać bułkę tartą z masłem i cebulą,
żółtka, przyprawy oraz posiekaną natkę pietruszki, posolić do smaku. Powstałym
farszem wypełnić skórę szczupaka. Jeśli cały farsz się nie zmieści uformować
z niego pulpeciki. Faszerowaną rybę wstawic do brytfanki, zalać wywarem i piec
pod przykryciem w 120°C przez 1,5 godz.
LGR Rybacka Brać Mierzei
Część szczupaków, które były poławiane na terenie kontrolowanym przez szkarpawski
Urząd Rybicki z pewnością zostało sporządzonych w podobny sposób. Oryginalny przepis pochodzi z XV wiecznej książki kucharskiej. Na uwagę zasługują przyprawy: szafran,
pieprz, kminek, szałwia.

Tłumaczenie oryginalnej receptury
Weź szczupaka, obierz go ze skóry. Weź rybę (jakąkolwiek) ugotuj ją i wyjmij
ości. Poksiekaj mięso razem z szałwią, pieprzem, kminkiem i szafranem. Wypełnij szczupaka posól go z zewnątrz upiecz dobrze lecz nie za mocno.
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Raki z patelni
składniki
ӶӶ 12-18 czystych raków
ӶӶ 3 ząbki czosnku
ӶӶ 75 g masła
ӶӶ sól
ӶӶ świeżo mielony pieprz
ӶӶ natka pietruszki
ӶӶ 50 ml białego wina

Przygotowanie
Na dużej patelni rozgrzać masło. Dodać czosnek posiekany w grube plasterki, po kilkunastu sekundach dodać raki posolić na patelni. Smażyć na średnim ogniu co jakiś czas obracając raki. Po kilku
minutach smażenia dodać białe wino, odparować do powstania
sosu. Na pół minuty przed zdjęciem z ognia przyprawić świeżo
mielonym pieprzem i posypać natką pietruszki. Najlepiej serwować ze świeżym, białym pieczywem w które dobrze wsiąknie powstały na patelni sos. Mięso ze szczypiec i odwłoków raków można wyłuskiwać palcami lub posłużyć się specjalnym widelcem.
LGR Rybacka Brać Mierzei

Po dawnej obfitości raków na Żuławach Wiślanych zostały jedynie nazwy
miejscowości: Rakowe Pole, Rakowiska, Raczki Elbląskie. Warto jednak
pamiętać o dawnych smakach regionu.
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Okoń nad ogniskiem
składniki
ӶӶ 4 średniej wielkości okonie
ӶӶ sól
ӶӶ świeża mięta

Przygotowanie
Okonie oskrobać z łusek, wypatroszyć, zostawić głowę. Na tułowiu ryby zrobić kilka
płytkich nacięć, następnie posolić, obłożyć
miętą i odstawić rybę na godzinę. Nabijać
na kije od głowy do ogona. Ostrożnie piec
na żarem aby ryba nie rozpadła się. Ryba
najlepiej smakuje ze świeżym chlebem podpieczonym na ogniu.
LGR Rybacka Brać Mierzei
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Śledź wędzony w beczce
składniki
ӶӶ 8 - 12 dużych, świeżych śledzi
ӶӶ sól
ӶӶ drewno bukowe lub jabłoniowe

Przygotowanie
Śledzie wypatroszyć, zostawić głowę (patroszenie można pominąć, tak robi się klasycznego piklinga. Jeśli jednak ma się czas
i przygotowuje niewielką ilość ryb warto wędzić ryby bez wnętrzności). Dokładnie opłukać. Posolić i odstawić na godzinę. Ryby
osuszyć, pozwolić im dobrze odcieknąć. Śledzie nabić za głową
na kije wędzarnicze i wstawić do beczki. Początkowo dosuszyć
ryby przez kilka minut. Następnie wędzić w gęstym dymie około
godziny. Temperatura wewnątrz beczki powinna wynosić 50 60°C. Śledź wędzony na ciepło najlepiej smakuje jedzony od razu
po wyciągnięciu z beczki.
LGR Rybacka Brać Mierzei
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Zupa Mennonicka
składniki
ӶӶ 2 dorsze
ӶӶ 500 g brukwi
ӶӶ 500 g ziemniaków
ӶӶ 400 ml mleka
ӶӶ 1 cebula
ӶӶ 3 łyżki masła
ӶӶ 1 łyżka maki
ӶӶ sól, cukier, pieprz mielony
ӶӶ natka pietruszki
ӶӶ koperek świeży lub suszony

Przygotowanie
Brukiew kroimy w kostkę, sparzamy wrzątkiem i gotujemy
z łyżeczką cukru do miękkości. Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Na dużej patelni rozpuszczamy masło i dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę. Po kilku minutach wsypujemy mąkę
i zasmażamy, by straciła aromat surowości. Dolewamy zimne
mleko, mieszamy, po zagotowaniu wkładamy filety z dorsza.
Gotujemy rybę w sosie 15 min. W dalszej kolejności dodajemy brukiew i gotujemy około 20 minut, następnie dodajemy
ziemniaki pokrojone na połówki. Przyprawiamy i posypujemy
posiekaną natką z koperkiem. W celu nadania potrawie wykwintności można dodać kilka ugotowanych raków.
LGR Rybacka Brać Mierzei
Przepis pochodzi z Kulinariów Żuławskich Artura Wasielewskiego.

34

Elbląska zupa rybna
z klopsikami
składniki
ӶӶ 1 sandacz
ӶӶ 1 średni leszcz
ӶӶ 1 szczupak
ӶӶ 1 ciosa
ӶӶ 2 marchewki
ӶӶ 2 średnie cebule
ӶӶ 1/2 selera

ӶӶ 1 średni korzeń pasternaku
ӶӶ 200 ml żuławskiej kwaśnej śmietany
ӶӶ mała szczypta gałki muszkatołowej
ӶӶ pęczek kopru
ӶӶ 3 jajka
ӶӶ sól i pieprz

Przygotowanie
Ryby sprawić, wyfiletować. Ugotować wywar z pozostałości po filetowaniu,
marchwi, pora (pokrojonego w talarki), selera, pietruszki. Wywar przecedzić,
odłożyć warzywa, odstawić z ognia. Mięso ryb zmielić w maszynce, przyprawić
solą i pieprzem, dodać drobno posiekany koper oraz białka jaj ubite na sztywną
pianę. Uformować klopsiki wielkości dużego orzecha włoskiego. Do wrzącego
wywaru wrzucić klopsiki, doprowadzić ponownie do wrzenia, na małym ogniu
gotować 7-10 minut. Dodać zahartowaną śmietanę, do smaku doprawić gałką
muszkatołową. Podawać z pokrojonymi w kostkę warzywami z wywaru, posypać koperkiem.
LGR Rybacka Brać Mierzei
W trakcie badań archeologicznych prowdzonych na elbląskiej starówce dokonano
ciekawego odkrycia. W jednym miejscu, nieopodal ceglanego paleniska znaleziono
szczątki 4 gatunków ryb: sandacza, leszcza, szczupaka i ciosy. Bardzo prawodpodobne, że były to pozostałości po zupie rybnej przyrządzonej przed setkami lat. Cennym
znaleziskiem były również fragmenty nasion gałki muszkatołowej w warstwie
pochodzącej z XIII wieku. Jest to czwarte tego typu znalezisko w Europie i jedyne
w Polsce (według stanu badań z 2012 r). Badania archeologiczne stały się inspiracją do stworzenia przepisu, który został opracowany w Gospodzie Mały Holender.
Postaraliśmy się aby wszystkie składniki zupy były historycznie uzasadnione i według
naszej wiedzy znane dawnym Elblążanom.

36

źródło: J. Fonferek, M. Marcinkowski, U. Sieńkowska, Elbląg - życie
codzienne w porcie hanzeatyckim, Elbląg 2012, s. 107-115.

Raki gotowane
składniki
ӶӶ 20 - 30 raków
ӶӶ łyżeczka kminku
ӶӶ duży pęczek kopru
ӶӶ sól

Przygotowanie
Raki dobrze umyć pod bieżącą wodą,
wyczyścić szczoteczką i opłukać ponownie.
Zagotować sporą ilość wody (10 l) z solą
(woda powinna być trochę bardziej słona
niż na makaron), dodać kminek i koper,
gotować przez kilka minut. Raki wrzucać
do wrzątku. Gotować około 10-15 minut.
Raki najlepiej podawać ze świeżym, białym
pieczywem oraz masłem.
LGR Rybacka Brać Mierzei
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Zupa z flądry
składniki
ӶӶ 4 wędzone flądry
ӶӶ 2 duże cebule
ӶӶ 1/4 selera
ӶӶ 1 mały korzeń pietruszki
ӶӶ 150 ml śmietany 18%
ӶӶ szczypiorek i natka pietruszki
ӶӶ ziemniaki
ӶӶ sól
ӶӶ pieprz

Przygotowanie
Ziemniaki ugotować w łupinach, obrać gdy będą
letnie. W garnku należy ułożyć naprzemiennie
flądry, cebulę, seler i korzeń pietruszki, przykryć wodą. Gotować przez 30 minut na wolnym
ogniu. Powstały wywar przecedzić i dodać zachartowaną śmietanę. Oddzielić mięso od ości.
Na talerze wyłożyć ziemniaki oraz mięso flądry,
zalać wywarem ze śmietaną, posypać szczypiorkiem i natką pietruszki.
LGR Rybacka Brać Mierzei
Przepis spisany po spotkaniu byłych mieszkańców
regionu. Receptura ukazała się w "Kulinariach Żuławskich" Artura Wasielewskiego. Przepis został poddany
modyfikacjom dla wzmocnienia smaku.
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Pierogi z farszem rybnym
w sosie śmietanowym
składniki
Farsz:
ӶӶ 400 g filetów z dorsza
ӶӶ 2 szklanki bulionu warzywnego
ӶӶ 1 cebula
ӶӶ 2 łyżki masła
ӶӶ 3 łyżki posiekanego koperku
ӶӶ przyprawa do ryby
ӶӶ 2 łyżki bułki tartej
ӶӶ jajko
ӶӶ 100 g boczku wędzonego
ӶӶ śmietana 36%
ӶӶ sok z cytryny
ӶӶ sól, pieprz

ciasto:
ӶӶ 400 g mąki pszennej
ӶӶ 130 ml letniej wody
ӶӶ 1 żółtko
ӶӶ 2 łyżki stopionego
masła
ӶӶ sól

Przygotowanie

Farsz
Rybę gotujemy w bulionie warzywnym, studzimy. Boczek, cebulę rozdrabniamy w kostkę następnie podsmażamy na maśle.
Podsmażony boczek i cebulę mielimy razem z rybą. Do zmielonej masy dodajemy posiekany koperek, żółtko, sól, pieprz,
wyrabiamy i na koniec dodajemy ubitą pianę z białka oraz bułkę tartą. Delikatnie mieszamy farsz i doprawiamy do smaku.
Ciasto pierogowe
Łączymy wszystkie składniki, wyrabiamy na jednolitą masę.
Dzielimy ciasto na porcje, wałkujemy i wycinamy krążki. Nadziewamy farszem i dokładnie sklejamy. Gotujemy porcjami we
wrzącej, osolonej wodzie.
Sos śmietanowy
Śmietanę wlać na patelnię, zagotować, dodać pokrojone zioła
i przyprawić do smaku solą i pieprzem.
Północnokaszubska LGR

Dorsz w maśle czosnkowym
składniki
ӶӶ 3 filety z dorsza				
ӶӶ 100 g masła					
ӶӶ 3 ząbki czosnku				
ӶӶ 1 cytryna						
ӶӶ sól, pieprz, bazylia suszona do smaku

Przygotowanie
Filety kroimy na kawałki i oprószamy solą
i pieprzem. Czosnek przeciskamy przez
praskę i ucieramy z masłem. Naczynie żaroodporne wykładamy folią i przekładamy
do niego rybę. Masło czosnkowe rozsmarowujemy na rybie, przyprawiamy bazylią
i kładziemy na to plastry cytryny. Szczelnie
przykrywamy folią. Pieczemy w temperaturze 200°C przez około 20 minut.
Północnokaszubska LGR
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tatar ze śledzia
składniki
ӶӶ 5 płatów solonych śledzi
ӶӶ musztarda francuska
ӶӶ 2 cebule
ӶӶ 1 pęczek koperku
ӶӶ mały słoik oliwek
ӶӶ 1 świeży ogórek
ӶӶ 2 ogórki konserwowe
ӶӶ 1 cytryna
ӶӶ ½ kostki masła
ӶӶ 1 opakowanie grzanek
ӶӶ pieprz

Przygotowanie
Posiekać śledzie, cebulę i koper. Pokroić w drobną kostkę ogórek świeży i ogórki konserwowe oraz w plasterki oliwki. Pokrojone składniki wymieszać, doprawić
musztardą francuską i pieprzem, a następnie skropić
sokiem z cytryny. Nakładamy tatar ze śledzia na grzanki wysmarowane masłem.
Północnokaszubska LGR
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Dorsz pod Darłowsku
składniki
ӶӶ 600 - 800 g filetów z dorsza (bez skóry)
ӶӶ 2 łyżki musztardy (najlepiej ostrej)
ӶӶ 2 białe cebule
ӶӶ 1 łyżeczka suszonego oregano
ӶӶ kilka łyżek startego żółtego sera
ӶӶ 2 łyżki masła lub oleju
ӶӶ sól i pieprz
ӶӶ tłuszcz (do wysmarowania naczynia)

Przygotowanie
Filety myjemy i osuszamy, następnie solimy i pieprzymy.
Dzielimy na porcje i smarujemy musztardą. Pokrojoną
cebulę podsmażamy na maśle lub oleju. Rybę układamy
w wysmarowanym tłuszczem naczyniu. Obkładamy
smażoną cebulą, posypujemy oregano i startym żółtym
serem. Zapiekamy w piekarniku (200°C) około 20 minut.
Darłowska LGR
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Zupa rybna z Doliny Grabowej
składniki
ӶӶ 1 świeży pstrąg w wielkości 1000g
ӶӶ 1 świeży korpus i kręgosłup jesiotra z głową
ӶӶ 1 cebula
ӶӶ 2 ząbki czosnku
ӶӶ 2 marchewki
ӶӶ 1 korzeń selera
ӶӶ 1 korzeń pietruszki
ӶӶ 1 natka pietruszki
ӶӶ 2 gałązki świeżego lubczyku
ӶӶ 4 łyżki oleju rzepakowego
ӶӶ 1 łyżka masła
ӶӶ 3 litry przegotowanej ciepłej wody
ӶӶ sól, pieprz, papryka

Przygotowanie
Filetujemy pstrąga, z rybich głów usuwamy oczy. Warzywa kroimy w kostkę i podsmażamy w garnku na rozgrzanym oleju
rzepakowym. Dokładamy łyżkę masła, zalewamy przegotowaną
wodą o temp. 60-70°C. Wkładamy korpusy i gotujemy całość,
najpierw doprowadzając do wrzenia. Następnie obniżamy temperaturę gotowania, dokładamy lubczyk, doprawiamy solą, pieprzem i papryką. Gotujemy na ogniu około 2 godzin. Następnie
na wierzchu układamy filety z pstrąga skórą do góry. Gotujemy
około 30 minut, studzimy, odcedzamy bulion, obieramy mięso
i przekładamy do 1 garnka. Lekko podgrzewamy i serwujemy
z duża ilością świeżej, zielonej pietruszki.
Darłowska LGR
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Pieczony pstrąg z Zielenicy
składniki
ӶӶ wypatroszony pstrąg tęczowy
z Zielenicy w wielkości 300-400 g / szt
ӶӶ gałązka rozmarynu
ӶӶ łyżka masła
ӶӶ sól, pieprz
ӶӶ mała cebula
ӶӶ 1 ząbek czosnku

Przygotowanie
Schłodzoną, wypatroszoną rybę nadziewamy
pokrojonymi warzywami, cebulą, czosnkiem
i wypełniamy masłem, zamykamy całość
w folii aluminiowej, wkładamy do nagrzanego
do 220°C piekarnika na 20 minut. Danie jest
gotowe do spożycia na ciepło.
Darłowska LGR
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Tatar z pstrąga
składniki
ӶӶ filet z pstrąga 200-300g
ӶӶ rzeżucha łąkowa (bukiet)
ӶӶ jajko przepiórki
ӶӶ olej rzepakowy (najlepiej rzemieślniczy)
ӶӶ sól, pieprz

Przygotowanie
Odciągamy skórę z fileta pstrąga,
mięso siekamy nożem na cieniutkie
kawałki, dodajemy żółtko (dla
ozdoby żółtko możemy ułożyć
w połowie skorupki obok gotowego
dania), doprawiamy solą, pieprzem,
formujemy „kotlet”, posypujemy
posiekaną rzeżuchą łąkową. Danie
powinno być schłodzone.
Darłowska LGR
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Roladka z łososia i szpinaku
na plastrach cytryny
składniki
ӶӶ 3 łyżki mąki
ӶӶ 3 ząbki czosnku
ӶӶ 4 jajka
ӶӶ 1 opakowanie szpinaku
mrożonego (brykiet)
ӶӶ 1 łyżka masła
ӶӶ 2 serki ziołowe
ӶӶ 600 g wędzonego łososia
ӶӶ sól, pieprz do smaku

Przygotowanie
Szpinak smażymy na maśle, dodajemy zmiażdżony
czosnek, doprawiamy solą i pieprzem. Odsączamy
i studzimy. Żółtka razem z mąką i ubitymi białkami
dodajemy do przygotowanego już szpinaku. Wlewamy
na blachę wyłożoną papierem. Pieczemy przez 20
min. w temp. 180°C. Smarujemy serkiem upieczone
ciasto na roladę, obkładamy łososiem, zwijamy
i schładzamy. Podajemy na plastrach cytryny.
Opracowanie przepisu: Aleksandra Milczewska.
LGR Kaszuby

Zupa rybna
składniki
ӶӶ 750 g filetu z ryby morskiej

(np. dorsz, czarniak, rdzawiec)

ӶӶ 300 g marchwi
ӶӶ 50 g selera
ӶӶ 100 g korzenia pietruszki
ӶӶ 150 g pora
ӶӶ 1 pęczek kopru
ӶӶ 5 ziaren ziela angielskiego
ӶӶ 3 liście laurowe
ӶӶ sól, pieprz, sok z cytryny do smaku
ӶӶ 100 g śmietany 18%
ӶӶ 1,5 l wody

Przygotowanie
Sporządzamy wywar warzywny: warzywa kroimy
w drobną kostkę i gotujemy razem z ziarnami ziela
angielskiego i liściem laurowym w 1,5 l wody. Gdy
warzywa będą miękkie dodajemy pokrojony w małe
kawałki filet z ryby i posiekany koper. Zabielamy
zupę śmietaną i dodajemy sok z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy ok. 5-10 min. Zupę
dekorujemy koperkiem.
Opracowanie przepisu: Weronika Labuda
LGR Kaszuby
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Gniot Rybaka
składniki
ӶӶ filety z dorsza
ӶӶ gotowane ziemniaki
ӶӶ cebula
ӶӶ olej
ӶӶ jajka
ӶӶ bułka tarta

Przygotowanie
Filety z dorsza mielimy, dodajemy
zmielone gotowane ziemniaki, jajka,
przyprawy. Mieszamy i formujemy
kotlety. Obtaczamy w bułce tartej
i smażymy na rozgrzanym oleju.
Mieleńska LGR
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Pierogi rybackie
składniki
ӶӶ ciasto na pierogi
ӶӶ ryba wędzona
ӶӶ gotowane ziemniaki
ӶӶ przyprawy

Przygotowanie
Formujemy pierogi z nadzieniem, wrzucamy
na gorącą wodę, gotujemy aż pierogi wypłyną.
Podajemy na gorąco, polecamy z przesmażoną
cebulą z odrobiną czerwonej papryki.
Mieleńska LGR
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Sandacz zapiekany w kaszy
gryczanej z kurkami w śmietanie
składniki
ӶӶ olej do smażenia
ӶӶ filet z sandacza
ӶӶ obgotowane grzyby kurki
ӶӶ sól
ӶӶ cebula
ӶӶ pieprz
ӶӶ masło
ӶӶ mąka
ӶӶ jajko
ӶӶ ugotowana na sypko kasza
gryczana do panierowania sandacza

Przygotowanie
Sos
Oczyszczone i umyte kurki obgotowujemy w osolonej wodzie i odcedzamy. Przekładamy do rondla z rozgrzanym masłem i pokrojoną w kostkę
podsmażoną cebulką, doprawiamy do smaku solą i pieprzem i zalewamy
śmietaną 18%. Kiedy śmietana zgęstnieje sos jest gotowy (należy uważać,
żeby sosu nie zagotować).
Sandacza filetujemy, kroimy na porcje 100-150 g posypujemy solą i pieprzem (można skropić sokiem z cytryny) następnie obtaczamy filety
w mące, roztrzepanym jajku i panierujemy w ugotowanej na sypko, przestudzonej kaszy gryczanej. W ten sposób przygotowane filety smażymy
krótko na złotawy kolor. Następnie przekładamy obsmażone filety do
żaroodpornego naczynia i wstawiamy na 20-25 min do nagrzanego piekarnika. Filety układamy na półmisku, polewamy sosem tak, żeby część
opanierowanych w kaszy ryb była widoczna. Sandacza można podawać
z ziemniakami z wody i surówką z czerwonej kapusty.
LGR Mazurskie Morze
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Zupa rybna ze stynki
składniki
ӶӶ 800 g stynki
ӶӶ 500 g ziemniaków
ӶӶ włoszczyzna (pęczek)
ӶӶ ziele angielskie
ӶӶ listek laurowy
ӶӶ pieprz, sól
ӶӶ cukier
ӶӶ ocet
ӶӶ szklanka śmietany 30%
ӶӶ natka pietruszki

Przygotowanie
Przygotować wywar z włoszczyzny, wrzucić pokrojone
ziemniaki, zagotować z listkiem, zielem angielskim,
dodać sól i pieprz do smaku, kiedy ziemniaki będą
miękkie dodać ocet, szczyptę cukru, aby uzyskać
słodko-kwaśny smak. Na koniec dodać oczyszczone
stynki i leciutko zagotować. Przed podaniem posypać
natką pietruszki.
Przepis autorstwa Stanisława Kamińskiego
„Jadłodajnia Staśkowa Chata”
LGR Mazurskie Morze
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Pasta kanapkowa z płotek
składniki
ӶӶ ok 2,5 kg płotek (po sprawieniu pozostanie
ok. 1 kg czystego mięsa)

ӶӶ 4 średnie cebule
ӶӶ 2 torebki ryżu
ӶӶ torebkę słodkiej papryki w proszku (ok 22 g), można
także domieszać papryki ostrej jeżeli pasta ma być
nieco pikantniejsza
ӶӶ słoiczek dobrej jakości koncentratu pomidorowego
(ok 190 g)

ӶӶ sól
ӶӶ cukier
ӶӶ odrobina oleju do smażenia (najlepiej rzepakowego)

Przygotowanie
Płotki sprawić, obrać z łusek, pozbawić płetw i głów. Zagotować garnek wody
(ok. 3 l). Do wrzącej wody na sitku wkładać porcjami sprawione płotki (każdą
porcję gotować ok. 3 – 4 min). Po lekkim przestudzeniu jeszcze ciepłe obrać
z ości. Obrane mięso płotek zmielić w maszynce na najdrobniejszym sicie
i doprawić płaską łyżką soli. Na patelni rozgrzać olej i przesmażyć posiekaną cebulę, następnie po dodaniu ok. ½ szklanki wody dusić pod przykryciem
do prawie całkowitego rozgotowania po czym dodać koncentrat pomidorowy,
paprykę, łyżkę cukru (najlepiej trzcinowego) oraz płaską łyżeczkę soli (pamiętajmy, że mięso zostało już posolone). Masę smażyć jeszcze ok. 5 min. i dodać do zmielonego wcześniej mięsa z płotek. Ryż ugotować „al dente” i dodać
do przygotowanej wcześniej masy na pastę, dokładnie wymieszać wszystkie
składniki. Tak przygotowaną pastę przełożyć do słoiczków i pasteryzować po
zagotowaniu jeszcze ok. 15 min. Po przestudzeniu pasta gotowa do jedzenia np.
podana na grzankach z masełkiem – palce lizać! Smacznego.
RLGD Pojezierze Bytowskie
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Jakże często nie doceniamy małych, słodkowodnych ryb żyjących w naszych jeziorach
i rzekach. Jedną z nich jest niewątpliwie płoć. Mięso płoci jest delikatne i chude, zawiera
wiele cennych substancji odżywczych, w tym kwasy omega-3. Jedną z barier dla wielu
jest pewnie fakt, że mięso płoci choć jest białe, chude, delikatne i bardzo smaczne to jednak ma dużo ości i trzeba się trochę nagimnastykować, aby taką płotkę skonsumować.
Ości jednak bardzo łatwo dają się usunąć, a mięso płotki można przyrządzić na wiele
sposobów. Oto jeden z nich, pyszna, prosta w przygotowaniu pasta kanapkowa.

Przekąska z troci, łososia,
dużego pstrąga na zimno
składniki
ӶӶ duża ryba łososiowata (od ok. 1kg do ok. 2,5 kg) – troć,
łosoś (najlepiej złowiony w Bałtyku),
pstrąg tęczowy lub potokowy złowiony w naszych
rzekach (jeżeli nie uda się złowić to mogą być hodowlane
dobrej jakości)

ӶӶ 1 duża cebula
ӶӶ sól kamienna niejodowana spożywcza

(to bardzo ważne aby, była to ta właśnie sól) ok 1 kg

ӶӶ olej rzepakowy

Przygotowanie
Rybę sprawić, pozbawić głowy, następnie dokładnie obłożyć solą na zewnątrz
i wewnątrz, zawinąć w folię aluminiową i na 24 godziny odłożyć do chłodnego miejsca. Po tym czasie dokładnie opłukać zimną wodą, osuszyć, następnie
wyfiletować, pozbawić skóry, pincetą pozbawić filet wszystkich pozostałych
ości. Filet pokroić pod skosem w bardzo cienkie plastry. Cebulę posiekać bardzo cieniutko w półplasterki. Pokrojony filet i posiekaną cebulę przełożyć do
naczynia, najlepiej szklanego, dodać olej rzepakowy (ok. 1 szklanki 200 ml)
wszystko dokładnie wymieszać szczelnie przykryć i odstawić w chłodne miejsce na min. 24 godz. W tym czasie przemieszać jeszcze dokładnie ok. 3-4 razy.
Po tym czasie danie będzie gotowe, choć najlepiej smakuje po trzech czterech
dniach. Podawać na świeżym razowym bądź pszennym pieczywie posmarowanym masłem (najlepiej swojskim), można skropić cytryną i koniecznie popić
czymś dobrze schłodzonym.
RLGD Pojezierze Bytowskie
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Pstrąg pieczony w folii
w piekarniku i na grillu
składniki
ӶӶ pstrąg
ӶӶ sól
ӶӶ masło
ӶӶ koper
ӶӶ czosnek

Przygotowanie
Rybę najlepiej piec w całości. Wcześniej należy ją oskrobać, wypatroszyć, usunąć skrzela i oczy. Przed pieczeniem natrzyj rybę
solą – zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Wymieszaj masło
z drobno posiekanym koprem i czosnkiem. Najlepiej robić to
za pomocą noża na desce do krojenia, zbierając warstwy masła
i wtłaczając w nie składniki. W ciele ryby zrób kilka niewielkich
nacięć i włóż w nie masło. Natrzyj rybę również w środku. Owiń
pstrąga szczelnie folią aluminiową i włóż do rozgrzanego piekarnika lub połóż na ruszcie. Piecz do miękkości. Przygotowana
w ten sposób ryba najlepiej smakuje z ziemniaczanym puree lub
frytkami i sałatką ze świeżych ogórków, rukoli, orzechów włoskich i majonezu. Do masła możesz dodawać różnego rodzaju
zioła, np. tymianek, natkę pietruszki lub szczypior. W środek
ryby warto włożyć plastry cytryny z cebulą.
Słowińska LGR
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Smażony pstrąg z masłem
składniki
ӶӶ pstrąg
ӶӶ sok z cytryny
ӶӶ mleko
ӶӶ klarowane masło
ӶӶ mąka

Przygotowanie
Chrupiąca skórka i delikatne, soczyste mięso
to efekt, który uzyskasz, smażąc pstrąga na
patelni. W miseczce wymieszaj sok z cytryny
z mlekiem. Na talerzyk wysyp mąkę pszenną.
Rozgrzej na patelni klarowane masło. Kawałki mięsa maczaj w mleku z cytryną, obtaczaj
w mące i smaż na złoto z obu stron. Przygotowany w ten sposób pstrąg najlepiej smakuje
jeszcze gorący z dodatkiem surówki z kiszonej
kapusty.
Słowińska LGR
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Pasztet rybny
składniki
ӶӶ 1 jajko
ӶӶ 1 łyżka oleju
ӶӶ 1 sucha bułka kajzerka
ӶӶ olej i bułka tarta do formy
ӶӶ sól, pieprz, papryka, majeranek
ӶӶ gałka muszkatołowa do smaku

ӶӶ 500g filetów ze śledzia bez skóry
ӶӶ 500 g filetów z flądry bez skóry
ӶӶ 100 g wątróbek z dorsza
ӶӶ 1 ugotowana marchewka
ӶӶ 1 zeszklona pokrojona cebula
ӶӶ 2 wyciśnięte ząbki czosnku

Przygotowanie
Wątróbkę z dorsza usmażyć na oleju. Bułkę
namoczyć w wodzie. Gdy zmięknie odcisnąć.
Filety ryb zmielić z marchewką, bułką i cebulą
przez maszynkę do mielenia. Dodać czosnek,
jajko i przyprawy. Masę starannie wymieszać.
Następnie włożyć do formy wysmarowanej olejem i wysypanej bułka tartą. Piec w piekarniku
nagrzanym do temperatury 180°C przez godzinę. Zostawić w piekarniku do ostygnięcia.
Podawać z żurawiną, chrzanem lub musztardą.
SRLGD Morze i Parsęta

Pasztety stanowiły chlubę naszej kuchni przedwojennej. Robiono je na wystawne przyjęcia i w czasie
postów. Dziś taki pasztet rybny przyrządza się zazwyczaj na Wielkanoc. Jest lekki, smaczny i sycący.
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Ryba w sosie pomidorowym
po staropasłęcku
składniki
ӶӶ sandacz
ӶӶ przecier pomidorowy
ӶӶ marchewka
ӶӶ cebula
ӶӶ sól

Przygotowanie
Rybę smażymy na złoty kolor, w kawałkach
na tym samym tłuszczu obsmażamy cebulę,
marchewkę dodając wody aby dobrze się
udusiła. Gdy będzie miękka dodajemy
przecier pomidorowy, doprawiając do smaku
solą i cukrem. Zalewamy rybę gorącym
sosem. Jest dobra na ciepło, jak i na zimno.
LGR Zalew Wiślany
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Filet z dorsza zapiekany
ze szpinakiem i serem mozzarellą
w sosie z białego wina
składniki
ӶӶ 200 g filetu z dorsza
ӶӶ 70 g szpinaku
ӶӶ 100 g sera mozzarella
ӶӶ 2 drobno posiekane szalotki
ӶӶ 1 ząbek czosnku
ӶӶ 1 mała gałązka świeżego tymianku
lub mała łyżeczka suszonego

ӶӶ szczypta soli i pieprzu
ӶӶ 100 ml białego wina
ӶӶ 1 l rosołu z kurczaka
ӶӶ 1 l śmietany kremówki 30 - 36 %
ӶӶ 1 łyżka masła

Przygotowanie
Filet z dorsza przyprawiamy solą i klasyczną przyprawą portugalską do ryb.
Wcześniej przyprawiony filet z dorsza pieczemy w rozgrzanym do 200°C piecu
przez około 10 minut. Wcześniej przygotowany sos z białego wina łączymy ze
szpinakiem w małym rondelku na małym ogniu i przelewamy kompozycję do
naczynia ceramicznego do zapiekania ryb. Układamy na wyłożonym sosie ze
szpinakiem kawałek wstępnie upieczonego filetu z dorsza. Posypujemy serem
mozzarella i zapiekamy w piecu przez około 8 minut.

sos

Szklimy szalotki z tymiankiem na maśle w garnku z grubym dnem lub
dużej patelni. Następnie wlewamy białe wino i czekamy aż się zredukuje
do minimum, aż woda prawie całkowicie wyparuje, następnie wlewamy
rosół i czekamy aż się zredukuje o 50%, na sam koniec wlewamy śmietanę
i redukujemy o około 50% do pożądanej gęstości. Otrzymany sos można użyć
jako bazę do przeróżnych białych sosów.
Opracowanie przepisu: Restauracja Neptun Międzyzdroje.
LGR Zalew Szczeciński
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Łosoś z pieca z masełkiem czosnkowym
składniki
ӶӶ 250 g łososia
ӶӶ sól, cukier
ӶӶ masło
ӶӶ zioła prowansalskie
ӶӶ natka pietruszki
ӶӶ świeży czosnek

Przygotowanie
Filet z łososia marynujemy w zalewie z solą oraz
cukrem do 12 godzin w lodówce. Po wyciągnięciu
z zalewy osuszamy, zawijamy w papilota oraz lekko
polewamy masłem klarowanym. Całość wkładamy
do rozgrzanego do 200°C pieca na około 12 minut.
Masełko ziołowe: łączymy ze soba składnikim masło zioła prowansalski, sól, natka pietruszki, swieży
czosnek. Serwujemy na talerzu z masłem ziołowym
z dodatkami.
Opracowanie przepisu: Restauracja Neptun Międzyzdroje.
LGR Zalew Szczeciński

74

Pierogi z ryb
składniki
Farsz
ӶӶ 1 kg makreli wędzonej
ӶӶ 1 kg siei wędzonej
ӶӶ 300 g kaszy gryczanej białej
ӶӶ 200 g marchwi
ӶӶ 5 jajek
ӶӶ 3 łyżki majonezu
ӶӶ 1 pęczek natki pietruszki
ӶӶ sól i pieprz do smaku

Ciasto na pierogi
ӶӶ 1 kg mąki tortowej
ӶӶ 3 żółtka
ӶӶ 2 łyżki oleju
ӶӶ szczypta soli
ӶӶ ok. 0,5l gotującej się wody

Przygotowanie
Farsz
Ryby obieramy z ości i rozdrabniamy widelcem na małe kawałki. Kaszę
gryczaną gotujemy, jajka gotujemy na twardo i kroimy w drobną kostkę,
marchew gotujemy i tarkujemy na tarce o grubych oczkach. Wszystkie
składniki mieszamy i dodajemy majonez, sól, pieprz do smaku, natkę
pietruszki kroimy drobniutko i dodajemy do farszu.
Ciasto na pierogi
Mąkę zaparzyć gotującą wodą i wymieszać łyżką. Do zaparzonej mąki
dodajemy żółtka, olej, sól i zagniatamy ciasto. Zagniecione ciasto zostawiamy na ok pół godziny. Potem należy je rozwałkować i wycinać
kółka dowolnej wielkości. Na wycięte kółka nakładamy farsz i sklejamy
brzegi ciasta formując pierogi. Pierogi gotujemy około trzech minut od
wypłynięcia pierogów. Okraszamy bułką tartą podsmażoną na maśle.
LGR Wielkie Jeziora Mazurskie
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Partnerzy projektu:
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
ul. P. Bukowskiego 2a
83-333 Chmielno
tel. 58 684 35 80, www.lgrkaszuby.pl
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Nadmorska 27
76-034 Sarbinowo
tel. 600 400 509, www.mlgr.pl
Stowarzyszenie Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Portowa 15
84-120 Władysławowo
tel. 58 77 46 890, www.plgr.pl

SGR
Slowinska

Grupa Rybacka

Słowińska Grupa Rybacka
ul. Ustecka 8
76-270 Przewłoka
tel. 59 307 07 57, www.sgr.org.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
"Zalew Wiślany"
ul. Portowa 3
14-500 Braniewo
tel. 55 235 11 12, www.lgrzalewwislany.pl

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"
ul. Leśna 22
12-250 Orzysz
tel. 87 423 85 20, www.lgd.mazurskiemorze.pl
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania
"Morze i Parsęta"
ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg
tel. 789 393 153, www.morzeiparseta.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
"Wielkie Jeziora Mazurskie"
Plac Wolności 1 b
11-600 Węgorzewo
tel. 87 428 47 41, www.mazurylgr.pl
Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście
tel. 914 000 002, www.lgr-zalew.pl
Rybacka Lokalna Grupa Działania
"Pojezierze Bytowskie"
Łupawsko 12
77-116 Czarna Dąbrówka
tel. 59 822 12 50, www.rlgd-pb.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
ul Tynieckiego 2
76-150 Darłowo
tel. 94 307 03 31, www.dlgr.pl

Notatki

