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Wydawca: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

tel/fax 58 684 35 80, 530 530 733
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Konkurs na najlepszą potrawę rybną

Celem konkursu na najlepszą potrawę rybną organizowa-
nego przez Lokalną Grupę Rybacką „KASZUBY”  było, m.in.: 
upowszechnianie kaszubskiej kuchni regionalnej w oparciu 
o potrawy rybne z wykorzystaniem zasobów jezior z obszaru 
LGR Kaszuby, promowanie wykorzystania zasobów lokalnej 
żywności przez regionalną gastronomię oraz aktywizacja lo-
kalnej społeczności.

I edycja konkursu odbyła się w 2011 r. Zgłosiło się do niej 13 
uczestników, którzy przygotowali 23 potrawy rybne. Komisja 
konkursowa oceniała potrawy w zakresie walorów smako-
wych, estetyki i sposobu prezentacji potrawy, oryginalności 
oraz związku dania z regionem i jego tradycjami.

W 2013 r. formuła konkursu miała trochę inny wymiar i 
przerodziła się w Festiwal Smaków Rybnych KASZËBSCZÉ 
RËBË, podczas którego uczestnicy gotowali potrawy rybne na 
żywo. Do konkursu przystąpiło 12 uczestników, wśród któ-

rych można było próbować potraw przygotowywanych przez 
lokale gastronomiczne, szkoły gastronomiczne, a także osoby 
indywidualne.

Podczas gdy Komisja Konkursowa oceniała specjały rybne, zaproszeni goście 
oraz uczestnicy konkursu podziwiali pokazy: kulinarny i carvingu, w wykonaniu          
Mariusza Pieterwas i Piotra Prokopiuka.
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Konkurs na najlepszą potrawę rybną

ŻYCZYMY UDANEGO I SMACZNEGO GOTOWANIA!

Laureaci wszystkich edycji konkursów, którzy zajęli najwyż-
sze miejsca na podium otrzymali nagrody w postaci sprzętu 
AGD, a wszyscy pozostali uczestnicy odebrali akcesoria ku-
chenne w podziękowaniu za udział w konkursie.
Niniejsza publikacja jest efektem pracy i pomysłowości,                     

a także zaangażowania uczestników konkursów kulinarnych 
zrealizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby, któ-
rzy przygotowując swoje potrawy do konkursu podzielili się 
swoją wiedzą na temat potraw regionalnych w szczególności 
wykorzystujących ryby z lokalnych jezior, stawów i rzek.

Podczas gotowania na żywo odbywały się pokazy 
mistrzów kuchni Panów Krzysztofa Szulborskiego                                                
i Kazimierza Żołnowskiego oraz pokaz dekoracji na 
owocach (carving) Pana Mariusza Gachewicza.
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 PSTRĄG W ŚMIETANIE

Składniki: 

1 kg filetu z pstrąga
1 kg pieczarek
1,2 kg ziemniaków
0,5 kg cebuli
0,5 l śmietany 30 %
garść suszonych grzybów leśnych - 
najlepiej borowików
jarzynka
olej
mąka
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Filet dzielimy na mniejsze kawałki, solimy, obtaczamy w mące, obsmażamy 
krótko z obu stron na oleju. 
Suszone grzyby kroimy drobno i namaczamy w małej ilości wody. 
Cebulę kroimy w krążki i rumienimy na złoty kolor. 
Pieczarki również kroimy w grube plastry i krótko smażymy. 
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, studzimy, obieramy, kroimy w plastry.

Przygotowane porcje układamy w naczyniu żaroodpornym, kolejno: ½  
porcji ziemniaków, ½ porcji pieczarek, cała porcja ryby, cebula, pozostała 
porcja pieczarek i ziemniaki. 

Śmietanę ubijamy na sztywno i dodajemy namoczone suszone grzyby razem 
z wodą - doprawiamy solą, pieprzem i jarzynką, a następnie wykładamy na 
ziemniaki. 
Zapiekamy ok. 30 minut

AUTOR: LIDIA WIEDEMANN

I MIEJSCE 
W KATEGORII 

DANIE GŁÓWNE
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FILET W SOSIE CHRZANOWYM

Składniki: 

1 kg filetu z pstrąga
5 łyżek śmietany 30 %
5 łyżek majonezu
5 łyżek jogurtu naturalnego
mały słoik chrzanu
cebula
cukier
marchew
ziele angielskie
ocet
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Filet kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy w wywarze składającym 
się z: wody z dodatkiem octu, kilku ziarenek ziela angielskiego, cebuli 
i marchwi - doprawiamy solą i pieprzem do smaku, w zależności od 
tego, czy ryba ma być bardziej na kwaśno lub bardziej słodka. 
Gotujemy ok. 15 min. na wolnym ogniu. 

Rybę wyjmujemy z wywaru, studzimy i układamy na półmisku.

Mieszamy: śmietanę, jogurt, majonez i chrzan - doprawiamy solą, 
cukrem i pieprzem do smaku, a następnie przygotowanym sosem 
zalewamy rybę.

AUTOR: LIDIA WIEDEMANN



7

 ZUPA RYBNA „ZALEWAJKA”

Składniki: 

1 kg ryb (płotka, karaś, okoń)
¼ części średniego selera
2 marchewki
1 por - biała część
1 cebula
1 szkl. kwaśnej śmietany
3 żółtka 
ziemniaki z wody
1 łyżka jarzynki
2-3 liście laurowe
3-4 ziarna pieprzu i ziela angielskiego
sok z cytryny
cukier 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Odpowiednio przygotowujemy ryby: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy. Tak przygotowane skrapiamy sokiem z połowy cytryny 
- odstawiamy. 

Do garnka wlewamy 2 l wody, wrzucamy warzywa w całości, przyprawy                       
i ryby - gotujemy.
Po 15 min. od zagotowania wyjmujemy rybę - studzimy i oddzielamy mięso, 
kroimy w kawałki. 
Wywar odcedzamy, wrzucamy ziemniaki z wody, pokrojone warzywa                        
i zagęszczamy śmietaną z żółtkami – całość podgrzewamy - nie zagotowując. 
Doprawiamy do smaku solą, cukrem i pieprzem. 
Na koniec wrzucamy pokrojoną rybę - dekorujemy w salaterkach                              
wg uznania.

AUTOR: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA KAMIENICA KRÓLEWSKA
   KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KAMIENICA KRÓLEWSKA
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 SZCZUPAK FASZEROWANY W GALARECIE

Składniki: 

1,5 kg szczupaka
1opak. włoszczyzny
2 czerstwe bułki
2 szkl. mleka
2 łyżki masła
0,5 szkl. oleju
2 jajka
2 cebule średnie
0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej
4 ziarna ziela angielskiego
8 łyżeczek żelatyny na 1 l wywaru
natka pietruszki
bulion 
gaza lekarska
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Odpowiednio przygotowujemy szczupaka: oczyszczamy z łusek, patroszymy 
- zostawiając ogon i głowę, myjemy i osuszamy.
Następnie mięso ryby oddzielamy od ości (zostawiając skórę) i mielmy, 
dodając namoczoną bułkę, jajka, gałkę, sól, pieprz, podpieczoną na maśle 
cebulę i pokrojoną natkę. 
Całość mieszamy, a następnie faszerujemy skórę szczupaka, ładnie 
formując kształt. 
Gazę smarujemy olejem, zawijamy szczupaka i wkładamy do brytfanki, 
zalewamy bulionem i gotujemy na małym ogniu 40-50 minut – wyjmujemy 
i studzimy rybę.
Wywar przecedzamy i dodajemy żelatynę. Zalewamy całość przygotowana 
galaretą - dekorujemy wg uznania.

AUTOR: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA KAMIENICA KRÓLEWSKA    
                 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KAMIENICA KRÓLEWSKA

I MIEJSCE 
W KATEGORII 

PRZYSTAWKA/ZAKĄSKA
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 LIN W SOSIE KURKOWYM

Składniki: 

1 kg lina
0,5 kg kurek
0,5 l śmietany 30 %
20 dkg mąki do panierowania
1 łyżka bułki tartej
sok z 1 cytryny 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Odpowiednio przygotowujemy rybę: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy. Tak przygotowaną skrapiamy sokiem z połowy 
cytryny – odstawiamy na 15 minut. 
Następnie rybę panierujemy w mące w połączeniu z bułką tartą                      
i smażymy na złoty kolor. 
Podgrzewamy śmietanę, wrzucamy odgotowane i lekko podpieczone 
kurki, pokrojoną natkę pietruszki doprawiamy do smaku -  
zagotowujemy i odstawiamy. 
Usmażonego lina układamy na półmisku, lekko polewamy sosem 
kurkowym - dekorujemy wg uznania.

AUTOR: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA KAMIENICA KRÓLEWSKA
   KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KAMIENICA KRÓLEWSKA
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 FASZEROWANY SZCZUPAK W GALARECIE 

Składniki: 

2 kg szczupaka
3 marchewki
natka i korzeń pietruszki
seler
por
cebula
masło
2 jajka
liść laurowy
ziele angielskie
ocet
cytryna
żelatyna
gałka muszkatołowa
cukier 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Odpowiednio przygotowujemy rybę: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy. 
Następnie mięso ryby oddzielamy od ości (zostawiając skórę) i mielmy.
Przygotowujemy farsz: do zmielonej ryby dodajemy pokrojoną w drobną 
kosteczkę marchew, natkę pietruszki, 2 łyżki masła, 2 żółtka, sól, pieprz, 
utartą gałkę muszkatołową, ubitą pianę z białek. 
Skórę ryby nadziewamy farszem i zszywamy otwór. 
Tak przygotowaną rybę gotujemy w wywarze z warzyw. Następnie 
wyjmujemy rybę z wywaru studzimy, kroimy w plastry i dekorujemy na 
półmisku. 
Do przygotowania zalewy wykorzystujemy wywar, który doprawiamy, 
dodajemy przygotowaną żelatynę (6-8 łyżeczek) na 1 l wywaru i łyżeczkę 
cukru, octu do smaku, cytrynę - całość gotujemy. 
Gdy zalewa będzie tężała zalać nią szczupaka.

AUTOR: JANINA KREFTA 
  ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE O/SULĘCZYNO
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RYBKA W MUSZLI

Składniki: 

filet z sandacza lub okonia
białe wytrawne wino
czosnek
1 masło
przyprawa do ryb
oraz 
naczynie w kształcie muszli

Przygotowanie potrawy:

Filet skropiony winem, posypany przyprawą wstawiamy 
do lodówki na ok. pół godziny. Tak przygotowaną rybę 
obtaczamy w mące i smażymy na złoty kolor.  Masło 
roztapiamy i dodajemy posiekany czosnek.  Porcje 
ryby rozkładamy do muszli i polewamy obficie masłem 
czosnkowym. 
Zapiekamy w piekarniku ok. 10-15 min.   w temperaturze 
200 °C. Podajemy na gorąco z dobrym chlebem lub bułką 
paryską oraz lampką białego wina.

AUTOR: STOWARZYSZENIE KASZUBIANKI  
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 ZUPA RYBNA

Składniki: 

5-6 dużych świeżych okoni
2-3 marchewki
1 pietruszka
mały seler
por
świeży koperek
1 szkl. śmietany 30 %
mąka do zagęszczenia zupy 
liść laurowy
ziele angielskie
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Z warzyw i przypraw gotujemy wywar, do którego wkładamy przygotowane 
ryby i na wolnym ogniu gotujemy ok. 15 min. 
Następnie wyjmujemy rybę i warzywa. 
Rybę obieramy z ości, marchew kroimy w kostkę i razem z innymi 
warzywami wkładamy do wazy. 
Do wywaru dodajemy wody, zagotowujemy zupę zagęszczając mąką i 
śmietaną - doprawiamy do smaku.  i Całość przelewamy do wazy dekorując 
posiekanym koperkiem.

AUTOR: STOWARZYSZENIE KASZUBIANKI

I MIEJSCE 
W KATEGORII ZUPA RYBNA

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE PREZESA 
LGR KASZUBY
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NASZA RYBKA Z KASZUB

Składniki: 

1 kg ryby
1 słoik groszku z marchewką
1 żelatyna
1 mały majonez
warzywa
1 cebula 
ocet do smaku
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Przygotowaną rybę kroimy w cienkie wstążki, wrzucamy do wcześniej 
ugotowanego wywaru, gotujemy i  odstawiamy na 5 godz. 
Wyjmujemy rybę , a oczyszczony z warzyw wywar, wykorzystujemy na 
galaretę - rozrabiamy żelatynę i odstawiamy.
Naczynie smarujemy majonezem i wykładamy groszek z marchewką.
Następnie na to rozkładamy ugotowaną i wystudzoną rybę – 
dekorujemy i zalewamy galaretą. 

AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH LISIE JAMY

III MIEJSCE 
W KATEGORII PRZYSTAWKA/

ZAKĄSKA
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 POTRAWKA Z SIELAWĄ

Składniki: 

1 kg filetu sielawy
1 kg ugotowanych ziemniaków  (pulki)
2 serki wiejskie
tymianek 
bazylia
śmietana wiejska
koperek
ser 

Przygotowanie potrawy:

Ugotowane pulki kroimy w plasterki (dzielimy na porcje), na to układamy 
upieczoną uprzednio sielawę, potem polewamy serkami wymieszanymi z 
śmietaną i ziołami. 
Następnie przekładamy drugą warstwę ziemniaków i powtarzamy warstwy 
do wyczerpania produktów. Całość posypujemy startym serem i koperkiem. 
Naczynie żaroodporne z produktami wkładamy do piekarnika i zapiekamy 
w temp. 180° C ok. 0,5 godz.

AUTOR: LUDWIKA MERONK
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 ŁOSOŚ W ŁUSKACH

Składniki: 

0,5 kg łososia
250 ml majonezu
1 łyżka chrzanu
1 słoik ogórków konserwowych
1 słoik pieczarek konserwowych
jarzynka
sól, pieprz 

Przygotowanie potrawy:

Pokrojonego na kawałki łososia gotujemy w wodzie z jarzynką - studzimy 
rybę i układamy na półmisku. Następnie przekładamy go sosem tatarskim, 
przygotowanym wcześniej z: majonezu, chrzanu, pokrojonych w kosteczkę 
ogórków konserwowych i pieczarek - doprawiamy solą i pieprzem.
Układamy świeży ogórek, pokrojony w plasterki i zalewamy galaretą - 
dekorujemy wg uznania.

AUTOR: BARBARA WĘSIERSKA
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 ZUPA RYBNA

Składniki: 

1 kg karpia
marchew
seler
por
korzeń pietruszki
15 dkg masła
200 ml śmietany 30 %
2 łyżki mąki
ziele angielskie
liść laurowy
1 cytryna 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
W 3 l wody gotujemy ok. 10 min, pokrojone i przyprawione warzywa. 
Dodajemy rybę i gotujemy jeszcze 5-6 min. Rybę wyjmujemy, 
obieramy z ości i kroimy na mniejsze kawałki. Wywar zagęszczamy 
śmietaną i mąką, dodajemy natkę pietruszki i sok z cytryny.                            
Na koniec dodajemy obraną rybę i doprawiamy do smaku.

AUTOR: GENOWEFA PRANCZK
II MIEJSCE 

W KATEGORII 
ZUPA RYBNA
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 PSTRĄG RZECZNY W GALARECIE

Składniki: 

3 pstrągi rzeczne
marchew
por
seler
liść laurowy
ziele angielskie
cytryna
nać pietruszki
żelatyna
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

W 3 l wody gotujemy pokrojone i przyprawione warzywa. Pokrojoną 
w dzwonki rybę dodajemy do wrzątku i gotujemy ok. 5- 6 min. 
Wyjmujemy kawałki ryby i układamy na głębokim półmisku - 
dekorujemy ugotowanymi warzywami. 
Do wywaru dodajemy żelatynę i kiedy będzie gęstniała zalewamy 
nią rybę.

AUTOR: GENOWEFA PRANCZK
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CHWILKA Z DZIECIŃSTWA

Składniki: 

10 szt. sielaw
0,5 kg żółtych pomidorów
20 listków świeżej bazylii
oliwa
ząbek czosnku
2 łyżki masła
½ cebuli dymki
5 kromek chleba pszennego 
mąka
sól, pieprz

sos winegret: oliwa, ocet, olej, sól i pieprz

Przygotowanie potrawy:

Chleb opiekamy z obu stron (w tosterze). Oczyszczone                      
i posolone ryby, obtaczamy w mące i smażymy na oliwie 
i maśle. 
Pomidory obieramy ze skóry, siekamy i odsączamy sok, 
dodajemy do nich cebulę i czosnek zeszklone na oliwie. 
Bazylię siekamy i łączymy z pomidorami, czosnkiem                          
i cebulą – przyprawiamy do smaku solą, pieprzem.
Sielawy układamy na tostach, polewamy sosem winegret 
i układamy obok wcześniej przygotowanych pomidorów - 
dekorujemy wg uznania.

AUTOR: ELŻBIETA MARCIŃSKA
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WIOSENNE ROLADKI

Składniki: 

1 filet z dowolnej ryby
60 g kapusty pekińskiej
25 g szalotki
60 g czerwonej papryki
mąka
mleko
jajka
sól
¼ łyżeczki przypraw

Przygotowanie potrawy:
Z mąki, jajek, mleka i soli pieczemy tradycyjne naleśniki (niezbyt grube). 
Ugotowaną rybę mielimy, dodajemy: drobno poszatkowaną kapustę 
pekińską, pokrojoną drobno paprykę, szalotkę i przyprawy. 
Wymieszaną masę zawijamy w naleśniki - dekorujemy wg uznania

AUTOR: ELŻBIETA MARCIŃSKA
WYRÓŻNIENIE ZA 
NAJCIEKAWSZĄ 

DEKORACJĘ POTRAWY
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ZUPA KREM

Składniki: 

ryba
koperek
śmietana
pietruszka
marchewka
bagietka
grzanki 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Odpowiednio przygotowujemy rybę: oczyszczamy z łusek, 
patroszymy, myjemy i osuszamy. 
Następnie rybę gotujemy w wywarze z pokrojonych w kosteczkę 
warzyw. 
Po ugotowaniu całość miksujemy na masę - krem.
Dodajemy śmietanę, sól i pieprz do smaku.
Pokrojone w kosteczki grzanki i drobno pokrojoną bagietkę 
rumienimy na patelni i dodajemy do zupy.

AUTOR: ELŻBIETA MARCIŃSKA
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 ŁOSOŚ W ŁUSKACH

Składniki: 

2,8 kg łososia
4 listki laurowe
1 cebula
4 łyżki octu winnego
słoiczek majonezu
3 łyżki koperku
2 dkg żelatyny
1 ogórek wężowy
sól, ziarnisty pieprz

Przygotowanie potrawy:

Przygotowujemy wywar: do garnka wlewany zimną wodę (do połowy jego 
wysokości), dodajemy: 2 łyżki soli, 12 ziaren pieprzu, liść laurowy, talarki 
cebuli i ocet. 
Następnie do wywaru wkładamy łososia, gdy wywar się zagotuje, 
zmniejszamy ogień i podgrzewamy jeszcze ok. 1 minuty - odstawiamy na 
2 godz. 
Wyjmujemy rybę z wywaru - usuwamy ości i skórę. 
Odkładamy 2 łyżki majonezu, resztę mieszamy z posiekanym koperkiem.
Łososia układamy na półmisku, smarujemy masą z koprem i układamy na 
nim plasterki z ogórka. 
Do wywaru dodajemy żelatynę, a kiedy zacznie gęstnieć, smarujemy rybę .

AUTOR:DWOREK BARWIK, ZDZISŁAW OKRÓJ
II MIEJSCE 

W KATEGORII 
DANIE GŁÓWNE
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 RYBA W SOSIE CHRZANOWYM

Składniki: 

50 dkg ryby
1,5 l wody
10 dkg włoszczyzny
1 liść laurowy
3-4 ziarna pieprzu
zielona pietruszka
sałata 
sól
Sos chrzanowy: 8 dkg chrzanu, 3 dkg 
masła, 3 dkg mąki, 1,8 l śmietany,                   
2 jaja gotowane, sól, cukier, ocet (3%) 
lub cytryna

Przygotowanie potrawy:

Przygotowujemy wywar: warzywa i przyprawy zalewamy wrzącą wodą - 
wywar solimy. 
Rybę dodajemy do gorącego, przecedzonego wywaru. 
Ugotowaną rybę pozostawiamy w wywarze do ostygnięcia - następnie 
wyjmujemy i układamy na półmisku. 
Chrzan trzemy na tarce i skrapiamy octem. 
Przygotowujemy zasmażkę z masła i mąki - mieszamy z zimnym wywarem. 
Następnie dodajemy do smaku: chrzan, sól, cukier, ocet - gotujemy. 
Mieszamy ze śmietaną i drobno posiekanymi jajkami. 
Rybę obkładamy gęstym, zimnym sosem chrzanowym - dekorujemy wg. 
uznania.

AUTOR: DANUTA DZWONKOWSKA
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 ŚLEDZIE SMAŻONE W OCCIE

Składniki: 

1 kg śledzi
cukier
sól, pieprz
ocet lub cytryna
woda

Przygotowanie potrawy:
Śledzie doprawiamy solą i pieprzem, następnie smażymy na patelni. 
Gotujemy wywar: przysmażona na patelni cebulę zalewamy wodą, 
dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, sól. Gorącym wywarem 
zalewamy usmażone śledzie - odstawiamy do wystygnięcia. 
Potrawę spożywamy na zimno.

AUTOR: DANUTA DZWONKOWSKA
WYRÓŻNIENIE 

ZA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ
REGIONALNĄ
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 ZUPA RYBNA

Składniki: 

dowolnie dobrana ryba  
kluski ptysiowe
1,5 szkl. mąki tortowej
1,5 szkl. wody
¼ kostki masła
4 szt. marchwi
1 pietruszka
sól
włoszczyzna
6 jajek

Przygotowanie potrawy:

Wodę gotujemy bez soli, następnie wrzucamy jedną cebulę opaloną na 
ogniu, gotujemy ok. 20-25 min.  Marchew i pietruszkę startą na tarce 
wrzucamy do wrzątku i gotujemy do miękkości - wyjmujemy po ugotowaniu. 
Do wywaru dodajemy pokrojoną rybę, którą gotujemy na lekkim ogniu bez 
przykrywki ok. 15 min. 
Rybę wyjmujemy, a wywar solimy i kładziemy po trochu kluski. 
Zupę posypujemy koperkiem, dodajemy ugotowane warzywa. 
Rybę dodajemy do zupy lub bezpośrednio na talerz.

AUTOR: DANUTA DZWONKOWSKA
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 KASZUBSKI PSTRĄG FASZEROWANY WARZYWAMI PODANY Z RACUSZKAMI WARZYWNYMI

Składniki: 

pstrąg
marchew
seler
śmietana 30 %
sól, pieprz
serek śmietankowy topiony

sos pomidorowy z warzywami: 
pomidory pelati, marchewka, seler, por, 
cytryna, sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

1.Ryba:
pstrąga oczyszczamy z łuski i myjemy, usuwamy kręgosłup i głowę, 
przyprawiamy solą i pieprzem.

2.Farsz:
marchewkę i seler obieramy i ścieramy na tarce na grube wiórki. 
Następnie podsmażamy w rondelku na maśle. Dodajemy śmietanę i serek, 
redukujemy do gęstej konsystencji.

3.Sos pomidorowy:
marchewkę i seler obieramy, myjemy i ścieramy na tarce na grube wiórki. 
Podsmażamy w rondelku na maśle, następnie dodajemy pomidory pelati, 
sól i pieprz.

AUTOR: RESTAURACJA POD ORŁEM
III MIEJSCE 

W KATEGORII 
DANIE GŁÓWNE
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SANDACZ W CHRZANIE

Składniki: 

3 filety z sandacza
przyprawy i warzywa
250 ml majonezu 
100 g chrzanu ze słoika
4 łyżki śmietany

Przygotowanie potrawy:
Filety gotujemy w wywarze, obieramy z ości i skóry. 
Kładziemy na półmisku. 
Majonez łączymy z chrzanem i śmietaną - polewamy tym sosem ryby. 
Ozdabiamy potrawę ogórkiem i posypujemy koperkiem.

AUTOR: EWELINA POBŁOCKA
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 ROLADKI RYBNE Z GRZYBAMI

Składniki: 

7 filetów dowolnej ryby
7 plastrów szynki dojrzewającej 
(parmeńskiej)
0,5 kg pieczarek
cebula
papryka
olej
śmietana 36%
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Na plastrach szynki układamy filety usmażone z cebulą, pieczarki - 
posypujemy przyprawami. Szynkę zwijamy i spinamy wykałaczkami - 
obsmażamy na oleju.
Roladki podlewamy wodą.
Dodajemy resztę pieczarek i dusimy ok. 10 min. 
Dolewamy śmietanę, sosem zalewamy roladki.

AUTOR: DOROTA WOLSKA
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NADZIANE KULECZKI MACZANE W SOSIE

Składniki: 

ok. 1 kg ryby
marchewka
ziemniak
cebula
2 jajka
2 bułki
koperek
przyprawa do ryb
keczup
bułka tarta lub gotowa panierka
olej
marynowane pieczarki
majonez
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Ryby, marchewkę i ziemniaka gotujemy i mielimy. 
Cebulę smażymy i dodajemy do ryb. Następnie dodajemy: jajka, sól, 
pieprz, namoczone i odciśnięte bułki, koperek, przyprawy, łyżkę keczupu. 
Wszystkie składniki mieszamy i formujemy kulki - do środka wciskamy 
pieczarkę. Kulki obtaczamy w panierce i smażymy w głębokim oleju. 
Podajemy z sosem majonezowo-keczupowym (lub innym).

AUTOR: DOROTA WOLSKA
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RYBA W WINNYM SOSIE

Składniki: 

1 kg filetu z pstrąga
8 dkg masła
10 dkg szpinaku
1,5 szkl. białego wina wytrawnego
3 żółtka
sok z cytryny
tymianek
bazylia
2-3 łyżki śmietanki 36 %
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Odpowiednio przygotowujemy rybę: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy. Kroimy w dzwonki i solimy. Na stopionym maśle 
ryby smażymy, dodajemy szpinak i przyprawy - chwilę dusimy.
Następnie wlewamy wino i gotujemy ok. 10-15 min. 
Żółtka mieszamy z sokiem z cytryny - wlewamy na ryby i dodajemy 
śmietanę.

AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARZEBIONCI”
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 ZUPA KREM Z KLOPSIKAMI

Składniki: 

1 kg mieszanych ryb
włoszczyzna
cebula
cytryna
trochę wina
śmietana 36 %
2 jajka
koperek
bułka tarta
natka pietruszki
liść laurowy
ziele angielskie
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Ryby z włoszczyzną i cebulą gotujemy. Potem mielimy: włoszczyznę, cebulę 
i ryby. 
Połowę z masy dodajemy do wywaru.  Do pozostałej części dodajemy: 
zmieloną marchewkę, jajka, bułkę tartą, pokrojoną natkę pietruszki - 
formujemy pulpeciki. 
W niewielkiej ilości czystego wywaru dodajemy: sól, pieprz, listek laurowy 
i ziele angielskie oraz pulpeciki. Wywar ze zmielonymi składnikami 
miksujemy i gotujemy. Do wywaru wlewamy sok z cytryny, wino, śmietanę 
rozklepaną z łyżką mąki, wsypujemy sól, pieprz i koperek - zalewamy 
pulpeciki.

AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARZEBIONCI”
III MIEJSCE 

W KATEGORII 
ZUPA RYBNA
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KROKIETY Z SEROWYM NADZIENIEM

Składniki: 

ok. 1 kg dowolnej ryby
1 cebula
2 bułki
przyprawa do ryb
bułka tarta
10 dkg sera żółtego pleśniowego
20 dkg sera żółtego tartego
serek topiony
koperek
olej
2 jajka
gotowa panierka
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Filety mielimy z cebulą i namoczonymi bułkami (odciśniętymi). Dodajemy 
jajka, połowę startego żółtego sera, koperek, ewentualnie bułkę tartą. 
Ucieramy na serową masę: ser pleśniowy i resztę startego żółtego sera oraz 
serek topiony. 
Ze zmielonych filetów formujemy krokiety, które nadziewamy masą serową. 
Obtaczamy krokiety w bułce zmieszanej z panierką, smażymy na oleju.

AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARZEBIONCI”
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ROLADA W GALARECIE
Składniki: 

1,5 kg ryby (różne gatunki)
włoszczyzna
2 bułki
1 szkl. mleka
1,5 łyżki masła
1,5 łyżki oleju
6 jajek
2 cebule
ziele angielskie
liść laurowy
natka pietruszki
cytryna
2 marchewki
groszek konserwowy
sól, pieprz
zalewa: 1 l. wody z 6 łyżeczkami żelatyny, solą, cytryną, odrobiną wina

Przygotowanie potrawy:
Bułki moczymy w mleku.
Z włoszczyzny, ziela i liścia gotujemy wywar. 
Cebulę kroimy i dusimy na maśle.
Filety z ryb mielimy wraz z bułkami, cebulą i ugotowaną 1 marchewką 
(drugą też gotujemy i studzimy), dodajemy groszek, 2 jajka, pieprz i 
sól.
Masę wykładamy na posmarowane masłem płótno lub gazę, 
układamy obrane pozostałe jajka i marchewkę - formujemy wałek. 
Zwijamy końce płótna i gotujemy w wywarze ok. 45 min.
Roladę studzimy, kroimy i układamy na półmisku - dowolnie 
dekorujemy i zalewamy na pół stężałą zalewą.

AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARZEBIONCI”



33

SANDACZ W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM

Składniki: 
3 filety z sandacza

ciasto:
1 szkl. mleka
1 jajko
szczypta soli
mąka

farsz:
½ puszki ananasa
1 słoik papryki
½ słoika ogórków konserwowych
koperek
2 łyżki keczupu
2 łyżki przecieru pomidorowego
przyprawy do smaku

Przygotowanie potrawy:

Przyprawiamy sandacza, maczamy go w cieście naleśnikowym i smażymy. 
Przygotowujemy farsz: wszystkie składniki kroimy i wrzucamy na patelnię - 
dusimy ok. 10 min. 
Dodajemy do farszu keczup i przecier, wlewamy 5 łyżek soku z ananasa                     
i dodajmy paprykę - przyprawiamy. Polewamy rybę farszem.

AUTOR: EWELINA POBŁOCKA
II MIEJSCE 

W KATEGORII 
DANIE GŁOWNE
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LIN W ŚMIETANIE

Składniki: 

1 szt. lina
masło
0,5 szkl. oleju
0,5 l śmietany 18%
1 cytryna
30 dkg mąki
koperek
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Rybę kroimy w dzwonki, skrapiamy sokiem z cytryny i solimy. 
Masło roztapiamy, dodajemy śmietanę, koperek- przyprawiamy do smaku 
i gotujemy do gęstej konsystencji.
Na osobnej patelni smażymy rybę doprawioną przyprawami w otoczce                    
z mąki. 
Rybę zalewamy sosem przygotowanym wcześniej i dusimy ok. 10 min. 

AUTOR: PENSJONAT U STOLEMA
I MIEJSCE 
W KATEGORII 
PODMIOTÓW

GASTRONOMICZNYCH



35

ŚMIETANOWY PSTRĄG W WARZYWACH

Składniki: 

1 kg pstrąga
25-30 dkg korzenia pietruszki
30 dkg selera
30 dkg marchwi
1 średni por
0,5 l śmietany 30% lub 36%
olej do smażenia
mąka
jarzynka
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Marchew, pietruszkę i seler trzemy na tarce na grubych oczkach lub 
kroimy w słupki, por kroimy w pół-talarki.
Wszystkie warzywa gotujemy w małej ilości wody przez ok. 5 min.
Pstrąga filetujemy i kroimy na mniejsze kawałki, solimy i obtaczamy 
w mące - opiekamy krótko z obu stron na złoty kolor.
Wkładamy kawałki ryby do warzyw, zalewamy śmietaną, doprawiamy 
pieprzem, solą i jarzynką. 
Wszystkie składniki dusimy na małym ogniu, często mieszając. 
Podajemy z białym pieczywem.

          AUTOR: LIDIA WIEDEMANN
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 SZCZUPAK FASZEROWANY ZE SZPINAKIEM Z FILETAMI OWOCÓW, SOSEM TATARSKIM, 
UŁOŻONE NA SAŁACIE Z PIECZYWEM CZOSNKOWYM, ZUPA RYBNA Z PULPECIKAMI

Składniki: 

1 szczupak
ryby jeziorne (okoń, płoć)
0,5 kg szpinaku
0,5 kg filetu z płoci
owoce: pomarańcza, grejpfrut
1 pieczarka marynowana
1 ogórek konserwowy
masło
czosnek
1 majonez
1 l śmietany
białe wino
koperek
przyprawy
włoszczyzna
pieczywo

Przygotowanie potrawy:

Filetujemy szczupaka, następnie mięso ze szczupaka oraz płoci mielimy. 
Szczupaka przyprawiamy i dusimy na maśle z czosnkiem. 
Farszem nadziewamy skórę szczupaka i formujemy roladę, którą gotujemy 
na wolnym ogniu ok. 1,5 godz. dodając przyprawy i włoszczyznę. 
Po ugotowaniu studzimy i porcjujemy - podajemy z sosem tatarskim.
Owoce filetujemy i układamy na sałatach (różne rodzaje) razem                                           
z pieczywem czosnkowym.
Następnie przygotowujemy zupę rybną na wywarze z ryb (okoń, płoć)                       
i warzyw. 
Doprawiamy białym winem oraz śmietaną. 
Na koniec dodajemy przyprawy i koperek. 
Do zupy przygotowujemy pulpeciki z ryb.

AUTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE
III MIEJSCE 

W KATEGORII 
SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
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CHIPS PARMEZANOWY Z PŁOTKĄ UŁOŻONY NA SZPARAGACH Z SOSEM WARZYWNYM ORAZ OKOŃ Z PIECZARKOWYM 
FARSZEM PODANY Z KASZĄ PĘCZAK, PUREE Z MARCHWI UDEKOROWANY BUKIETEM JARZYN POLANY SOSEM 

HOLENDERSKIM
Składniki: 

6 okoni
6 płotek
1 parmezan
mąka
0,5 kg szparagów
warzywa (marchew, pietruszka, seler)
bukiet jarzyn
0,5 kg pieczarek
0,5 kg marchwi
masło
masło klarowane
jajka
cytryna
pieprz biały, przyprawy
kasza pęczak
buraki
białe wino

Przygotowanie potrawy:

Przygotowujemy chipsy z parmezanu.
Gotujemy szparagi i przygotowujemy sos warzywny: włoszczyznę kroimy                 
w paski, dusimy z winem, zagęścić śmietaną. 
Okonia filetujemy, napełniamy farszem pieczarkowym i zwijamy w roladkę. 
Gotujemy kaszę pęczak w zalewie burakowej oraz gotujemy jarzyny na 
parze. 
Sporządzamy sos holenderski. 
Z ugotowanej marchwi przygotowujemy puree - układamy  na talerzu                       
i dekorujemy.

AUTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

I MIEJSCE 
W KATEGORII 

SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
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RYBA W CIEŚCIE PIWNYM

Składniki: 
filety z dorsza
sok z cytryny
ząbki czosnku
imbir
jajka
mąka
curry
piwo jasne
olej 
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Przygotowujemy filety: myjemy i osuszamy.
Sok z cytryny mieszamy ze zmiażdżonym czosnkiem, imbirem, solą                 
i pieprzem - przygotowaną marynatą smarujemy filety z dorsza z obu 
stron i kroimy na paski ok. 3 cm. 
Odstawiamy pod przykryciem do lodówki na ok. 30 minut. 
Miksujemy piwo z jajkami i przesianą mąką na gładkie ciasto 
(powinno być dość gęste) i dodajemy curry. 
Ciasto odstawiamy na 30 minut. 
Ryby smażymy na głębokim oleju ok. 3-4 minuty.
Podajemy na ciepło lub zimno z pieczywem lub surówką.

AUTOR: URSZULA MEJER

II MIEJSCE 
W KATEGORII 

UCZESTNIK
INDYWIDUALNY
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KLOPSIKI RYBNE

Składniki: 
filet z dowolnej ryby
jajko
ugotowane ziemniaki
zielona pietruszka
płatki owsiane (do panierki)
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Świeże mięso z ryby mielimy. 
Mieszamy rybę i ugotowane, ostudzone i zgniecione ziemniaki. Do masy 
dodajemy jajko, przyprawy i posiekaną zieleninę, np. pietruszkę (można 
też koperek lub inne świeże zioła). 
Formujemy dowolnej wielkości kotleciki panierując je w płatkach owsianych 
(lub bułce tartej lub płatkach kukurydzianych) i smażyć je oleju. Podajemy 
na ciepło lub zimno (np. z sosem jogurtowym o smaku koperkowym).

AUTOR: HALINA BOBROWSKA
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SZCZUPAK W ZALEWIE OCTOWEJ

Składniki: 

składniki na 1 porcje:
15 dkg szczupaka (dzwonek)
10 dkg włoszczyzny
1 l wody
6 dkg octu
cukier do smaku
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Gotujemy wywar z warzyw. Do wrzątku dodajemy ocet i dzwonek ze 
szczupaka. 
Doprawiamy i utrzymujemy garnek na niewielkim ogniu tak długo, aż ryba 
będzie miękka.

AUTOR: RESTAURACJA WODNY ŚWIAT
II MIEJSCE 

W KATEGORII 
PODMIOTÓW 

GASTRONOMICZNYCH
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CZECZEWSKA ZUPA RYBNA

Składniki: 

1 kg pstrąga lub innej ryby 
słodkowodnej
20 dkg marchwi
20 dkg selera
20 dkg pora
0,5 kg borowików lub pieczarek 
marynowanych
3 serki topione kremowe
250 ml śmietany 12%
2 płaskie łyżki mąki
1 pęczek koperku
mały listek laurowy
2 l wody
2 cytryny
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Odpowiednio przygotowujemy ryby: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy - gotujemy z nich wywar, a następnie odcedzamy.
Mięso ryb mielimy, przyprawiamy i formujemy kuleczki wielkości orzecha 
włoskiego albo mniejsze - wrzucamy je na wrzący wywar z ryb (gotujemy 
parę minut i wyjmujemy). 
Do wywaru dodajemy liść laurowy, por podsmażony na maśle, marchewkę 
oraz seler pokrojone w słupki – przyprawiamy i gotujemy pod przykryciem 
na małym ogniu. Gdy warzywa będą miękkie dodajemy pokrojone                                      
w plasterki pieczarki.
Następnie dodajemy serki topione w małych kawałkach i mieszamy aż do 
rozpuszczenia. 
Wlewamy śmietankę, dokładnie wymieszaną z mąką, zagotowujemy.
Dodajemy pulpeciki z ryb, wsypujemy koperek i doprawiamy do smaku. 
Podajemy z pieczywem i masłem czosnkowym.

AUTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZODKOWIE
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PSTRĄG NADZIEWANY WIOSENNYM FARSZEM

Składniki: 
4 pstrągi
4 cytryny
1 pęczek koperku
0,5 kg sera żółtego
1 pęczek szczypiorku
1 pęczek świeżego tymianku
2 łyżki masła
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Oczyszczone ryby nacieramy solą i pieprzem, skrapiamy sokiem z cytryny 
- odstawiamy. 
Ryby faszerujemy utartym żółtym serem wymieszanym z ziołami, skrapiamy 
sokiem z cytryny.
Ryby obkładamy wiórkami masła i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 
200 °C przez 25 minut. 
Podajemy z sałatą i pieczonymi ziemniakami.

AUTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZODKOWIE
II  MIEJSCE 

W KATEGORII 
SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
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RYBA W ŚMIETANIE PO PRZODKOWSKU

Składniki: 

4 pstrągi
1 cytryna
przyprawy
kilka ząbków czosnku
śmietana 18%

Przygotowanie potrawy:

Odpowiednio przygotowujemy ryby: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy (łba i płetw nie należy odcinać). Oczyszczonego pstrąga 
skrapiamy sokiem z cytryny, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Obtaczamy 
w mące wymieszanej z przyprawami i smażymy na gorącym oleju. 
Usmażonego pstrąga odkładamy w ciepłe miejsce i przygotowujemy sos. 
Na ten sam tłuszcz, na którym smażyła się ryba, wkładamy kilka 
zmiażdżonych ząbków czosnku - krótko je obsmażamy, a następnie 
zalewamy wszystko śmietaną. 
Sos należy zagotować, a następnie polewamy nim rybę - resztę podajemy 
w sosjerce.
Podajemy z ziemniakami, smażonymi pieczarkami i zieloną sałatą.

AUTOR:ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZODKOWIE
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ŚLEDŹ W SAŁATCE

Składniki: 

kilka filetów śledziowych
1 cebula
4 ugotowane marchewki
4 korniszony
½ szkl. oleju
listek laurowy
kwasek cytrynowy lub ocet
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Filety kroimy w paseczki, skrapiamy olejem i kwaskiem cytrynowym 
rozpuszczonym w odrobinie wody.
Następnie posypujemy drobno posiekaną cebulką, marchewką                      
i ogórkiem. 
Wszystko mieszamy - dodajemy trochę oleju jeśli trzeba (olej można 
zastąpić majonezem).
Jeśli lubimy eksperymenty to możemy dodać do majonezu łyżeczkę 
koncentratu pomidorowego. 

AUTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZODKOWIE
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KARP W SOSIE ŚMIETANOWO - PIECZARKOWYM

Składniki: 

2 kg karpia
1 kg pieczarek
10 dkg rodzynek
2 kostki masła
śmietana 36 %
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Karpia pieczemy na masełku, wykładamy na półmis żaroodporny, 
zasypujemy go rodzynkami wcześniej namoczonymi w wodzie. 
Pieczarki podsmażamy na tłuszczu pozostałym po karpiu i wykładamy na 
rybę.
Całość zalewamy śmietaną 36 %. 
Przyprawiamy solą i pieprzem. 
Na 1 godz. przed podaniem wstawiamy do piekarnika.

AUTOR: ALDONA WICHERT, IWONA ŚLESZYŃSKA
III MIEJSCE 

W KATEGORII 
UCZESTNIK 

INDYWIDUALNY
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JESIENNY RARYTAS
Składniki: 
Ryba:
0,5 kg sandacza
4 łyżki mąki
½ szkl. oliwy
Sól
Sos:
½ dymki
3 łyżeczki kaparów
½ słoiczka suszonych pomidorów 
(ok. 8 sztuk)
2 łyżki śmietany 18%
3 łyżki oliwy z zalewy pomidorów
1 ząbek czosnku
sól, pieprz 

Puree:
8 ziemniaków
5 selerów
½ gruszki
garść orzechów włoskich
100 ml gęstego jogurtu połączonego 
ze śmietaną w proporcji 1:1
sok z cytryny
cytryna
gałka muszkatołowa
2 łyżki masła
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:
Puree:
Oczyszczone ziemniaki i seler gotujemy do miękkości, dodajemy 
odrobinę soli, cytryny, wodę. Po odsączeniu i ugotowaniu dodajemy 
gruszkę i ugniatamy na rozgrzanej patelni. Prażymy orzechy, które 
po ostudzeniu kroimy i dodajemy do puree, dodajemy jogurt                                  
i śmietanę, sól i pieprz, gałkę muszkatołową do smaku i masło.

Sos:
Oliwę, sól i oliwę z pomidorów podgrzewamy. Dodajemy czosnek 
do zeszklenia. Podgrzewamy i dodajemy cebulę, aż się „przyzłoci”, 
następnie pokrojone pomidory i kapary. Na koniec dodajemy 
śmietanę i doprawiamy do smaku. Czas gotowania ok. 15 min.

Ryba:
Oczyszczoną rybę solimy, obtaczamy w mące. Na rozgrzanej patelni                  
z oliwą i solą smażymy rybę z obu stron do miękkości.
Wszystkie składniki, tj. puree, sos i rybę układamy na talerzu                              
i dekorujemy cytryną. Jesienny rarytas jest gotowy do spożycia.

AUTOR: ELŻBIETA MARCIŃSKA
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Składniki: 

1 kg karasi
6 szkl. wody
½ szkl. octu 10%
5 łyżeczek cukru
5 ziarenek ziela angielskiego
3 liście laurowe
1 cebula
mąka
olej
sól, pieprz

Przygotowanie potrawy:

Odpowiednio przygotowujemy ryby: oczyszczamy z łusek, patroszymy, 
myjemy i osuszamy - solimy i pozostawiamy na 30 min. w chłodnym 
miejscu. 
Po 30 min. ryby panierujemy w mące i smażymy na złoty kolor. 
W trakcie pieczenia przygotowujemy zalewę: pozostałe składniki gotujemy. 
Usmażone, ciepłe ryby przekładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy 
zalewą.

autor: KATARZYNA LIS

LIN W SOSIE KOPERKOWYM

KASZUBSKI KARAŚ W OCCIE

Składniki: 
1 kg filetu z lina
½ l śmietany 18%
1 łyżka masła
koperek
wegeta
olej do pieczenia ryby
mąka

Przygotowanie potrawy:
Filet z lina przyprawiamy wegetą, panierujemy w mące i pieczemy.
Przygotowujemy sos: do garnka wlewamy śmietanę, dodajemy 
masło, przyprawy i gotujemy ok. 7-8 minut. Wsypujemy pokrojony 
koperek. 
Sosem polewamy upieczoną rybę. 
Podajemy na ciepło.

AUTOR: EWELINA POBŁOCKA
I MIEJSCE 
W KATEGORII 
UCZESTNIKÓW

INDYWIDUALNYCH
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Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (LGR Kaszuby) obejmująca obszarem działania siedem gmin z terenu po-
wiatu kartuskiego tj. Gminy Kartuzy, Przodkowo, Somonino, Chmielno, Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice, pozyskała w ramach 
osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” środki finansowe na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

LGR Kaszuby jest jedną  z 8 lokalnych grup rybackich  w woje-
wództwie pomorskim.
Podejmowanie działań w ramach osi priorytetowej 4 ma do-
prowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach 
zależnych od rybactwa. Równie istotnym celem jest rozwój ini-
cjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Po-
dejmowane działania mają na celu zachęcić mieszkańców do 
podejmowania inicjatyw, przełamywania barier oraz zachęcić 
do współpracy w ramach wspólnych projektów.

Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby obejmuje, 
oprócz organizacji konkursów o dofinansowanie projektów, 
wiele zadań takich jak:

• aktywizacja lokalnej społeczności zamieszkującej 
obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 
Rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych, 
kursów oraz szkoleń 

• organizacja wydarzeń promocyjnych i kultural-
nych takich jak plenery twórczości ludowej, konkursy 
• współfinansowanie spotkań i imprez odbywają-
cych się na obszarze LGR Kaszuby np. wydarzeń kultu-
ralnych, zawodów wędkarskich, pikników, festynów, 
konkursów 

Podejmowane przez LGR Kaszuby działania 
związane z wdrażaniem LSROR to m. in.:

•  szkolenia
•  spotkania informacyjne
•  konsultacje
•  doradztwo
•  działania aktywizujące
•  wydarzenia promocyjne i kulturalne.
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Warsztaty serowarskie
Każdy z uczestników miał możliwość własnoręcznego wykonania różnych 
rodzajów sera, bez skomplikowanych sprzętów i urządzeń. Nabytą wiedzę 
można wykorzystać również w domowych warunkach. Uczestnicy samo-
dzielnie wykonali m.in. bundz, ser gouda, ser typu mozarella, ser typu 
ricotta oraz jogurt naturalny. Wszyscy wraz z ćwiczeniami praktycznymi 
również zapoznali się z częścią teoretyczną.

Wyjazd studyjny  pt. „Trasa edukacji rybackiej”
Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń 
na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez poznanie kom-
pleksowego cyklu pozyskiwania przetwórstwa ryb od połowu aż po goto-
wy do spożycia produkt.

Konkurs Plastyczny „Z ekologią żyję w zgodzie, 
pomagam przyrodzie”
Celem konkursu było w szczególności promowanie atrakcyjności obszaru 
LGR Kaszuby jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, popularyzacja ekotu-
rystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci i młodzieży.
Do konkursu zgłoszonych zostało około 400 prac, spośród których Komi-
sja Konkursowa wyłoniła łącznie 100-u laureatów w dwóch kategoriach: 
uczniów klas 0 - III oraz uczniów klas IV - VI.

Z KALENDARIUM WYDARZEŃ:

Pokazy hutnicze - dmuchanie szkła wraz z warsztatami 

Pokazy  dmuchania szkła z warsztatami są jedną z form aktywizacji lokalnej 
społeczności.  Obecnie, kiedy wytwarzaniem dóbr i świadczeniem usług 
rządzą: cena, czas, renesans przeżywają usługi i produkty wytwarzane z 
wykorzystaniem starych, tradycyjnych technologii, droższe, wymagające 
czasu, ręcznej pracy i zupełnie „nieprzemysłowego” podejścia.
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Podczas kursu omówiono m. in. następujące 
zagadnienia: ekspozycja oraz jej składowe, świa-
tłocień i jego rola w fotografii. fotografowanie                           
o różnych porach dnia i roku: świt, zachód słońca, 
zmierzch, sceneria: zimowa, jesienna, deszczowa, 
plaża w pełnym słońcu. Podczas zdjęć omówiono 
także kwestie dotyczące specyfiki zdjęć panoramicz-
nych.

Kolejnym elementem kursu były wyjazdy                            
w plener po obszarze działania LGR Kaszuby,                                    
m. in. wzdłuż drogi kaszubskiej. Zamierzeniem 
wyjazdów była próba uchwycenia piękna pojezie-
rza kaszubskiego. 

Kurs Fotograficzny „Kaszuby w Obiektywie – wiosenna edycja” 

Plener Twórczości Ludowej pn. „Mój rebacczi môl”
Zamierzeniem Pleneru Twórczości Ludowej była ochrona dziedzictwa 
kulturowego Kaszub, integracja i wzmocnienie kondycji środowiska 
twórców ludowych oraz malarzy z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 
Kaszuby.
W przedsięwzięciu uczestniczyło  15 Twórców i Artystów, będących 
członkami bądź mieszkańcami obszaru LGR Kaszuby. Reprezentowali 
oni różne dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego oraz malarstwo.



51

KonKurs na najlepszą potrawę rybną
PSTRĄG W ŚMIETANIE
FILET W SOSIE CHRZANOWYM
ZUPA RYBNA „ZALEWAJKA”
SZCZUPAK FASZEROWANY W GALARECIE
LIN W SOSIE KURKOWYM
FASZEROWANY SZCZUPAK W GALARECIE 
RYBKA W MUSZLI
ZUPA RYBNA
NASZA RYBKA Z KASZUB
POTRAWKA Z SIELAWĄ
ŁOSOŚ W ŁUSKACH
ZUPA RYBNA
PSTRĄG RZECZNY W GALARECIE
CHWILKA Z DZIECIŃSTWA
WIOSENNE ROLADKI
ZUPA KREM
ŁOSOŚ W ŁUSKACH
RYBA W SOSIE CHRZANOWYM
ŚLEDZIE SMAŻONE W OCCIE
ZUPA RYBNA
KASZUBSKI PSTRĄG FASZEROWANY WARZYWAMI PODANY Z RACUSZKAMI WARZYWNYMI
SANDACZ W CHRZANIE
ROLADKI RYBNE Z GRZYBAMI
NADZIANE KULECZKI MACZANE W SOSIE
RYBA W WINNYM SOSIE
ZUPA KREM Z KLOPSIKAMI
KROKIETY Z SEROWYM NADZIENIEM
ROLADA W GALARECIE
SANDACZ W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM
LIN W ŚMIETANIE
ŚMIETANOWY PSTRĄG W WARZYWACH
SZCZUPAK FASZEROWANY ZE SZPINAKIEM Z FILETAMI OWOCÓW, SOSEM TATARSKIM, UŁOŻONE                   
NA SAŁACIE Z PIECZYWEM CZOSNKOWYM, ZUPA RYBNA Z PULPECIKAMI
CHIPS PARMEZANOWY Z PŁOTKĄ UŁOŻONY NA SZPARAGACH Z SOSEM WARZYWNYM ORAZ OKOŃ                                                                
Z PIECZARKOWYM FARSZEM PODANY Z KASZĄ PĘCZAK, PUREE Z MARCHWI UDEKOROWANY BUKIETEM 
JARZYN  POLANY SOSEM HOLENDERSKIM
RYBA W CIEŚCIE PIWNYM
KLOPSIKI RYBNE
SZCZUPAK W ZALEWIE OCTOWEJ
CZECZEWSKA ZUPA RYBNA
PSTRĄG NADZIEWANY WIOSENNYM FARSZEM
RYBA W ŚMIETANIE PO PRZODKOWSKU
ŚLEDŹ W SAŁATCE
KARP W SOSIE ŚMIETANOWO - PIECZARKOWYM
KASZUBSKI KARAŚ W OCCIE
LIN W SOSIE KOPERKOWYM
JESIENNY RARYTAS
loKalna Grupa rybacKa Kaszuby
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Wydawca: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

tel/fax 58 684 35 80, 530 530 733
www.lgrkaszuby.pl


