
SMAŻONA SIELAWA W ZIOŁACH  
 
sielawy (po 4-5 na osobę) 
mąka kukurydziana 
czosnek granulowany  
sól 
świeże zioła (pietruszka oraz np. estragon, bazylia, oregano) 
olej rzepakowy 
cytryna 
 
Sielawy sprawić – wypatroszyć, oskrobać łuski, umyć i grubsza osuszyć. Do miski wsypać 
mąkę kukurydzianą doprawić granulowanym czosnkiem i solą. Sielawy panierować w mące, 
strzepując jej nadmiar. Olej mocno rozgrzać na patelni. Smażyć sielawę po minucie z obu 
stron. Po zdjęciu z patelni ryby odsączyć na papierowym ręczniku i posolić. Podawać z 
cząstkami cytryny obwicie posypane drobno posiekanymi ziołami.  
 
 
JESIOTR SOUS-VIDE Z CIEPŁĄ SAŁATKĄ Z KOPRU WŁOSKIEGO 
 
porcja na 4 osoby 
 
filet z jesiotra bez skóry – 500gr. 
sól 
dwie bulwy kopru włoskiego  
50 ml białego, wytrawnego wina 
miód, pieprz, cytryna 
łyżka masła 
potrzebny – termometr kucharski 
 
Przygotowanie w warunkach domowych: 
Jesiotra, pokrojonego w cztery kawałki moczyć w 10% roztworze soli przez 10 minut. Każdy 
kawałek zapakować w mocny foliowy woreczek, i – wyciskając jak najwięcej powietrza – 
szczelnie go zawiązać lub zgrzać. Jeśli dysponujemy urządzeniem do pakowania próżniowego 
– kawałki jesiotra indywidualnie zapakować próżniowo.  
 
Wodę w garnku podgrzać do temperatury 55 stopni Celsjusza. Wyłączyć gaz lub zdjąć garnek 
Włożyć woreczki z rybą do wody, jeśli unoszą się na powierzchni – docisnąć by były pod 
powierzchnią wody. Mierząc czas i regularnie sprawdzając temperaturę wody parzyć jesiotra 
przez dokładnie 20 minut w temperaturze 55 stopni Celsjusza. Gdy temperatura wody spada, 
należy ją delikatnie podgrzać pilnując jednak by nie przekroczyła wskazanej temperatury. 
 
Po wyjęciu z wody i woreczków rybę podawać na ciepłej sałatce z kopru.  
 
Ciepła sałatka z włoskiego kopru: Bulwy kopru umyć i pokroić w grube na kilka 
minimetrów półplasterki. Na patelni rozgrzać masło, dodać koper włoski i doprawić sola i 
pieprzem, dolać wino oraz łyżeczkę miodu. Dusić kilka minut – koper powinien pozostać pół-
twardy. Doprawić skórką startą z cytryny oraz wyciśniętym z niej sokiem. Na końcu doprawić 
do smaku solą, pieprzem i ew. miodem by smaki harmonizowały. Dokładnie tak samo 
przygotować można młodą kapustę 
 



PSTRĄG W GRZYBACH Z SZYNKĄ 
 
na dwie porcje:  
 
leśne grzyby (np. borowiki, kurki lub podgrzybki – 
mogą być mieszane)  - ok. 200gr 
dwa sprawione filety z pstrąga 
czosnek 
masło 
sól, pieprz 
pietruszka 
ew. gałązka Świerzego rozmarynu 
dwa cienkie plasterki dojrzewającej surowej szynki (np. serrano lub prosciutto) 
 
Grzyby oczyścić (nie moczyć!), większe pokroić w kawałki i podsmażyć na maśle, dodając 
posiekany ząbek czosnku i doprawiając solą i pieprzem. Odłożyć. Na suchej patelni, na 
małym ogniu podsmażać szynkę przewracając co jakiś czas ze strony na stronę. Szynka 
powinna się podsuszyć tak by po wystygnięciu dało się ją kruszyć. Szynkę zdjąć z patelni. Na 
tę samą, gorącą patelnię wrzucić łyżkę masła i drewnianą łyżką dokładnie zeskrobać  
(„deglasować”) pozostały smak z szynki. Dodać pstrąga wkładając filety na patelnie skórą do 
dołu. Delikatnie osolić, dodać podsmażone wcześniej grzyby oraz (jeśli mamy) gałązkę 
świeżego rozmarynu. Smażyć rybę pod przykryciem (patelnię można przykryć folią 
aluminiową) 2-3 minuty. Kiedy mięso ryby się zetnie – ułożyć filety na talerzu, na rybie 
ułożyć grzyby a na wierzch pokruszyć ususzoną wcześniej szynkę. Przybrać posiekaną natką 
pietruszki. 
 
 
TAJSKIE CYRRY Z RYBĄ Z JEZIORA 
 
Na 2 duże lub 4 małe porcje: 
 
pozbawiony skóry filet z lina, pstrąga, szczupaka czy sandacza – 
ok. 300g 
pęd trawy cytrynowej 
kawałek imbiru wielkości sporego kciuka 
jedna papryczka chili 
3-4 ząbki czosnku 
2-3 listki limonki kaffir (lub kawałek zielonej skórki z jednej sparzonej limonki) 
2 łyżeczki czerwonej pasty curry 
puszka (400ml) mleka kokosowego 
pół czerwonej papryki, pół młodej cukinii  
azjatycki sos rybny (łyżka) 
cukier trzcinowy – płaska łyżka 
sok z całej limonki 
świeża kolendra 
 
Rybę pokroić w kilkucentymetrowe kawałki (jak mięso na gulasz), trawę cytrynową 
pozbawić zdrewniałych końcówek, przekroić wzdłuż na pół i posiekać w cienkie półplasterki. 
Imbir i czosnek obrać i drobno posiekać. Chili pokroić w plasterki. Cukinię pokroić w 
półplasterki a paprykę na kilkanaście kawałków.  



 
Mleko kokosowe wlać do garnka lub dużej patelni, dodać pastę chili, wymieszać i 
doprowadzić do wrzenia. Dodać przyprawy – czosnek, chili, imbir, trawę cytrynową i  liście 
limonki. Mieszając gotować przez 2 minuty. Dodać warzywa i rybę. Gry ryba się zetnie (już 
po chwili) doprawić cukrem trzcinowym, sosem rybnym i sokiem z limonki. Ostrożnie 
wymieszać by nie pokruszyć kawałków ryby. Obficie posypać porwaną w dłoniach kolendrą. 
Podawać w głębokich talerzach. Idealnym dodatkiem będzie ugotowany na sypko ryż 
jaśminowy.   


