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Ryby i skorupiaki są bardzo proste w przygo-

towaniu. Można je przyrządzić w kuchence 

mikrofalowej w zaledwie parę minut. Ryby 

sprawdzają się w nowoczesnej kuchni i nowych 

technikach gotowania. Zarówno ryby słodko-

wodne, morskie, jak i te bardziej egzotyczne są 

doskonałe z woka, grilla czy frytury. Bardzo do-

brze smakują ryby marynowane, te ze świeżymi 

ziołami oraz przyprawami ze wszystkich kuchni 

świata.

 Przyrządzanie ryb nie wymaga wielu umie-

jętności i czasu. Książka „Ryby w naszej kuchni” 

pokazuje, jak łatwo i szybko oczyścić oraz od-

filetować różnorodne gatunki ryb, a także jak 

podzielić homara czy kraba. W książce można 

również znaleźć wskazówki, jak w bardzo pro-

sty sposób ugotować lub usmażyć rybę i jedno-

cześnie otrzymać potrawę doskonałej jakości.

Przygotowanie potraw z ryb nie musi oznaczać 

żadnych udziwnień.

 Ryby wszelkiego rodzaju to nie tylko smacz-

ne, ale również zdrowe i pożywne jedzenie. 

Chude i tłuste ryby dobrze jest jeść kilka razy 

w tygodniu.

 W książce znajdują się zarówno przepisy 

kuchni nowoczesnej, jak i te klasyczne, takie jak 

sola pani Walewskiej czy pudding z łososia.

Nie brakuje tu również potraw z ryb mniej po-

pularnych, jak ryba miecz czy płaszczka.

 Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tej książ-

ce coś łatwego, coś wytwornego, coś nowego 

i coś tradycyjnego.

 Birgitta Rasmusson

WSTĘP
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ryby dorszowate

8

plamiak�ma�czarne�plamy�nad
płetwami�piersiowymi.

dorsz�ma�dobrze�rozwi-
nięty�wąs�na�podbródku
i�jasną�linię�boczną
wzdłuż�grzbietu.

witlinek�ma�brązową�linię
boczną.

czarniak�ma�wyraźnie�zaznaczoną
białą�linię�boczną.

molwa�pospolita�może�osiągać�
nawet�2�metry�długości.
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zdJęcia ryb 9

ryby łososiowate i śledzie

łososiopstrąg�występuje�w�trzech�zasadniczych�odmianach:
pstrąg�potokowy,�troć�wędrowna�i�troć�jeziorowa.�

dorosły�łosoś�szlachetny
żyje�w�morzu.

pstrąg�tęczowy�ma�szeroką,�różową
wstęgę�wzdłuż�każdego�boku.

śledź�bałtycki�jest�podgatunkiem
śledzia�atlantyckiego.
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potrawy z ryb
flądrokształtnych

Halibut biały, turbot, sola zwyczajna to prawdziwi 

królowie wśród ryb flądrokształtnych. Mają tak 

wspaniały smak, że zawsze były głównymi 

składnikami wykwintnych potraw 

jak na przykład Sola Pani Walewskiej. 

Chudemu mięsu doskonale robi 

towarzystwo zawartej w sosie śmietany. 
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halibut w sosie buraczanym
na 4 porcJE

2 średnie, świeże buraki
1 cebula
600 g filetów z halibuta
100 ml białego wina
100 ml wody
1 kostka bulionu warzywnego
sól, pieprz
100 ml gęstej, kwaśnej śmietany
do dEkoracJI

groszek cukrowy lub zielona fasolka szparagowa
ewentualnie cieniutkie „nitki” buraczków z frytury

 Buraki gotuj w wodzie do momentu, aż zmięk-
ną (ok. 30 min). Obierz i pokrój je na kawałki.
Włóż do malaksera.

 Obierz i posiekaj cebulę. Włóż rybę i cebulę
na głęboką patelnię. Zalej wodą i winem, dodaj
warzywną kostkę bulionową. Przykryj pokrywką
i gotuj rybę ok. 5 min.
 Wyciągnij rybę na półmisek, przykryj, by utrzy-
mać ciepło.
 Jeszcze przez chwilę gotuj bulion. Wlej go
do buraków. Dodaj sól, pieprz i gęstą, kwaśną
śmietanę. Miksuj, aż sos stanie się gładki i jedno-
lity. Nalej sos na podgrzane talerze, połóż na nim
rybę. Udekoruj lekko obgotowanym groszkiem
cukrowym lub fasolką szparagową i ewentualnie
cieniutkimi „nitkami” buraczków z frytury.
 Potrawa najlepiej smakuje z gotowanymi,
przeciśniętymi przez praskę ziemniakami.

116

halIbUt w sosIE bUraczanyM Gotowanemu w winie i w wodzie halibutowi doskonałego smaku 
nadaje sos buraczany i „nitki” buraczków z frytury. 
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gotowany halibut
ze zrumienionym masłem
na 4 porcJE

800 g filetów z halibuta w plastrach
woda, sól
75–100 g masła
2 łyżki stołowe posiekanej cebuli
2 łyżki stołowe kaparów
2 łyżki stołowe posiekanych buraczków 

konserwowych
do dEkoracJI

1 cytryna

 Zagotuj wodę z solą w dość dużym garnku.
Włóż rybę do gotującej się wody i gotuj pod przy-
kryciem ok. 5 min.
 Roztop masło na patelni, podsmaż na złoty ko-
lor, tak by nabrało dobrego, orzechowego smaku.
 Wyciągnij plastry ryby i połóż na talerzach.
Rozłóż posiekaną cebulę, kapary i buraczki
na plastrach ryby. Polej halibuta małą ilością zru-
mienionego masła. Podaj resztę masła w małej
sosjerce. 
 Potrawę podawaj z  ziemniakami z wody oraz
z gotowanym pasternakiem i selerem.
 Udekoruj halibuta cząstkami cytryny.

„sakiewki” z gładzicy
nadziewane brokułami
na 4 porcJE

200 g brokułów
100 g twarożku
1–2 ząbki czosnku
½ łyżeczki pieprzu cytrynowego
600 g filetów z gładzicy
200 ml wywaru rybnego (zob. str. 23)
50 ml białego wina
1 pęczek natki pietruszki

 Gotuj bukiety brokułów do miękkości w lekko
osolonej wodzie (ok. 5 min.). Brokuły odcedź
i drobno pokrój.
 Wymieszaj w misce twarożek z brokułami.
Wyciśnij czosnek, dodaj do nadzienia, dopraw
do smaku pieprzem cytrynowym. Rozłóż filety
z gładzicy na desce do krojenia. Nałóż nadzienie
z brokułów na filety i zwiń je w „sakiewki”.

 Włóż „sakiewki” na głęboką patelnię. Zalej wy-
warem i winem. Gotuj pod przykryciem ok. 5 min.,
aż ryba stanie się biała i nieprzezroczsta. Posyp
dużą ilością posiekanej natki pietruszki.
Podawaj z kaszą kuskus lub z makaronem i sałat-
ką z pomidorów. 

turbot z sosem szafranowym
na 4 porcJE

600 g filetów z turbota
1 mała cebula
1 łyżka stołowa margaryny lub masła
sól, pieprz
100 ml wywaru rybnego (zob. str. 23)
100 ml białego wina
sos szafranowy 

½ czerwonej papryki
½ zielonej papryki
200 ml śmietany kremówki
sok wyciśnięty z połówki cytryny
1 opakowanie (0,5 g) szafranu
25 g margaryny lub masła
(1 łyżka stołowa mąki pszennej)

 Opłucz filety rybne, osusz ręcznikiem papiero-
wym. Obierz i posiekaj cebulę. Podsmaż cebulę
na patelni. Rozłóż cebulę w brytfance.
 Połóż filety z turbota na podsmażonej cebuli.
Przypraw solą i pieprzem. Zalej wywarem ryb-
nym i winem. Przykryj brytfankę folią aluminio-
wą. Piecz rybę w piekarniku w temp. 200°C 
ok. 15 min.
 Wywar rybny przelej do rondelka i gotuj
do momentu, aż zostanie z niego ok. 1/3 objętości.
 Opłucz papryki, usuń z nich gniazda nasienne
i drobniutko posiekaj.
 Do wywaru rybnego wlej śmietanę, włóż posie-
kaną paprykę, dodaj sok z cytryny i gotuj ok. 5 min.
Mieszając, dodaj szafran i tłuszcz. Dopraw
do smaku solą i pieprzem.
 Jeśli sos jest zbyt rzadki, można zagęścić
go mąką rozrobioną w małej ilości wody.
Połóż filety rybne na ciepłych talerzach i polej 
sosem.
 Podawaj z ziemniakami przeciśniętymi przez
praskę lub z gotowanym ryżem.
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normandzkie roladki z gładzicy
na 4 porcJE

1 por
1 ząbek czosnku
1–2 jabłka
1 łyżka stołowa soku wyciśniętego z cytryny
1 łyżeczka estragonu
1 łyżeczka soli
szczypta pieprzu kajeńskiego
600 g filetów z gładzicy
250 ml wywaru rybnego (zob. str. 23)

 Pora opłucz, oczyść i pokrój. Obierz i drobniut-
ko posiekaj czosnek. Włóż pora i czosnek na głę-
boką patelnię. Jabłka obierz, wydrąż gniazda na-
sienne i zetrzyj na grubej tarce. Wymieszaj z so-
kiem cytrynowym i przyprawami.
 Ułóż filety z gładzicy na desce, rozłóż na nich
starte jabłka. Zwiń w ruloniki, ewentualnie ze-
pnij wykałaczką. Połóż roladki na patelni i zalej
wywarem. Gotuj pod przykryciem ok. 5 min.
 Podawaj z ryżem i kleksem kwaśnej śmietany.
Potrawa dobrze smakuje z pałeczkami z ogórka.

gładzica w pomarańczach
na 4 porcJE

600 g filetów z gładzicy
sok wyciśnięty z ½ cytryny
1½ łyżeczki soli
szczypta pieprzu
50 ml posiekanej natki pietruszki
50 g margaryny lub masła
sok wyciśnięty z 1 pomarańczy
100 ml białego wina
2–3 łyżeczki mąki ziemniaczanej
do dEkoracJI

obrane z błonek cząstki z 1–2 pomarańczy
2 łyżki stołowe posiekanej natki pietruszki

 Rozmroź rybę, jeśli używasz mrożonej.
 Rozłóż filety na desce do krojenia. Pokrop je
sokiem z cytryny. Posól, popieprz, posyp posieka-
ną natką pietruszki. Zwiń filety, połóż w nasma-
rowanej, żaroodpornej formie. Rozłóż na nich po-
łowę tłuszczu. Zalej sokiem z pomarańczy i wi-
nem. Przykryj pokrywką lub folią aluminiową.
 Wstaw formę do piekarnika nagrzanego
do temp. 200°C na ok. 15 min. Wyciągnij rybę.
Przecedź do rondelka powstały podczas piecze-
nia płyn. Dodaj resztę tłuszczu i zagęść mąką
ziemniaczaną.
 Włóż z powrotem roladki.
 Udekoruj obranymi z błonek cząstkami poma-
rańczy i drobno posiekaną natką pietruszki.
 Podawaj z ryżem i z zielonym groszkiem.

gładzica z ryżem curry i bananami
na 4 porcJE

500–600 g filetów z gładzicy
ryŻ cUrry

1 cebula
1 jabłko
1 łyżka stołowa margaryny lub masła
½ –1 łyżka stołowa przyprawy curry
300 ml długoziarnistego ryżu
600 ml wody
1 łyżeczka soli
1 jajko
ok. 150 ml tartej bułki 
1 łyżeczka soli
do sMaŻEnIa

2 łyżki stołowe margaryny lub masła
2 banany
do dEkoracJI

cząstki cytryny

 Obierz i drobno posiekaj cebulę i jabłko.
Podsmaż je na tłuszczu razem z przyprawą curry.
Dodaj ryż, wodę i sól. Ugotuj ryż zgodnie ze
wskazówkami na opakowaniu.
 Zanurz filety w rozmąconym jajku i obtocz
w tartej bułce wymieszanej z solą. Smaż rybę
na tłuszczu.
 Banany obierz i podziel wzdłuż na połówki.
Podsmaż przez krótką chwilę na tłuszczu.
Wyłóż ryż na półmisek, na nim połóż rybę 
i banany. Udekoruj cytryną.

118

!gładzica jest rybą morską. Jej ciało jest
ciemno zabarwione od strony ocznej i białe
od strony brzusznej. Grzbiet gładzicy po-

kryty jest małymi, rdzawoczerwonymi cętkami.
Gładzica jest wysoce cenioną, chudą rybą.
najsmaczniejsza jest na wiosnę. w sprzedaży
często występujące w postaci filetów.
doskonała do smażenia, zapiekania, marynowa-
nia i gotowania. bardzo duże gładzice, 
to „królewskie flądry”. zdjęcie na stronie 10.
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gotowane w curry filety
z gładzicy z pianką z limonki
na 4 porcJE

250 ml wywaru rybnego (zob. str. 23)
1 łyżka stołowa sproszkowanej przyprawy curry
600 g filetów z gładzicy
½ łyżeczki soli
pIanka z lIMonkI

sok i skórka z 1 limonki
3 żółtka
100 ml śmietany kremówki
1 łyżeczka soli
szczypta białego pieprzu
do dEkoracJI

starta skórka z limonki

 Zagotuj wywar i curry w niskim, szerokim ron-
dlu. Włóż filety z gładzicy, posól i gotuj pod przy-
kryciem ok. 3 min.
 Odlej ok. 50 ml wywaru do małego rondelka.
Dodaj sok z limonki, żółtka, śmietanę, sól
i pieprz. Gotuj, mocno ubijając, najlepiej mikse-
rem ręcznym, aż powstanie puszysta pianka.
Dodaj skórkę startą z limonki.
 Wyciągnij filety łyżką cedzakową i polej pianką
z limonki. Posyp odrobiną skórki startej z limonki.
 Podawaj z ziemniakami z wody, z lekko obgo-
towanymi plastami cukini i z krążkami czerwo-
nej cebuli.

GotowanE w cUrry fIlEty z GładzIcy z pIanką z lIMonkI w tej potrawie niezmiernie 
ważne jest dokładne ubicie sosu z limonki na puszystą piankę tuż przed podaniem jej na stół.
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