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Festiwal Rybny

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu współpracy, objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”



„Festiwal Rybny” aby integrować.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ukształtowało się, aby dzia-
łać i realizować postawione sobie cele. Głównym jest działanie na rzecz poprawy społecznej i go-
spodarczej sytuacji branży oraz społeczności rybackiej na obszarach zależnych od rybołówstwa 
na terenie powiatu kołobrzeskiego. 
W realizacji tego celu wykorzystujemy atuty, do których należą produkty lokalne, zwłaszcza świe-
że ryby poławiane przez rybaków oraz hodowane przez gospodarstwa rybackie. Rozwój sieci 
sprzedaży produktów lokalnych, które już funkcjonują na obszarze naszego działania dają szanse 
na zakup możliwie najświeższych ryb, które zaraz po złowieniu mogą trafić wprost od rybaków 
do konsumentów. To powoduje, że cena ryb jest niższa niż w przypadku pośredników sprzedaży 
i skraca się też czas od momentu połowu do dostarczenia ich do kuchni. 
„Festiwal Rybny” jest inicjatywą, która ma integrować społeczność lokalną, promować spożywa-
nie ryb pochodzących z miejscowych połowów. 
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Zadaniem „Festiwalu Rybnego”, a zwłaszcza przeprowadzanego w jego ramach konkursu kulinar-
nego jest zachęcenie do kreowania nowych dań, w skład których wchodzą ryby.  
Chcemy, aby konkurs ten rozwijał się promując zarówno uczniów szkół kulinarnych, którzy w nim 
zechcą uczestniczyć,  a także ambitnych amatorów z głowami pełnymi pomysłów kulinarnych i 
chęci stawania w konkursowe szranki. Udział wybitnych kucharzy oraz smakoszy w obradach 
jury gwarantuje profesjonalną ocenę. Zaś nagłośnienie w mediach zarówno imprezy jak i kon-
kursu ma pomóc wzmocnić reprezentację interesów sektora rybackiego na różnych poziomach 
decydowania o rozwoju naszego obszaru działania. Współpraca sektora rybackiego z organiza-
cjami pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym zaowocowała sporym zainteresowaniem 
i udziałem w imprezie licznych wystawców, którzy promowali zarówno swoje produkty spożyw-
cze jak i wyroby  rzemieślnicze i rękodzielnicze. Oprawa artystyczna nawiązywała do charakteru  
nadmorskiego. Dominowały więc szanty i pieśni opowiadające o życiu i trudzie związanym z 
pracą na morzu. 
Pierwszy „Festiwal Rybny” przeszedł do historii pozostawiając po sobie publikację, która doku-
mentuje jego przebieg. Zapraszając do zapoznania się z tym materiałem zachęcam serdecznie do 
wgłębienia się także w nasze pozostałe cele oraz do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Mam 
nadzieję, że zwłaszcza zdjęcia potraw pobudzą Państwa zmysły i spowodują, iż chętnie zjecie da-
nie z ryb z lokalnych połowów.   

Prezes Stowarzyszenia 
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

Bogdan Błaszczyk
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Stan aktualny i perspektywy polskiego rybołówstwa komercyjnego.

Minione lata to dla polskiego rybołówstwa morskiego ciągła „walka” o zapewnienie bytu ekono-
micznego dla części polskiej floty rybackiej i dla załóg pływających na takich jednostkach.  Powo-
dem takiego stanu jest coroczna redukcja kwot połowowych niektórych gatunków ryb, zwłaszcza 
dorsza.  Redukcja ta jest wyznaczana przez Komisję Europejską. I właśnie ten dorsz dla znacznej 
ilości jednostek rybackich ma istotne znaczenie.  Dotyczy to przede wszystkim jednostek połowo-
wych w przedziale długościowym od 8 do 18 metrów. Wiele jednostek rybackich z tego segmen-
tu długościowego nastawiona była i nadal jest nastawiona na połowy jednego gatunku, właśnie 
dorsza. Limity połowowe wyznaczane corocznie dla tego segmentu nie są wystarczające, by na 
przestrzeni całego roku połowowego zabezpieczyć odpowiedni poziom dochodów. Efektem tego 
są częste postoje jednostek w porcie z powodu braku załogi lub braku środków finansowych na 
zakup nowoczesnego sprzętu połowowego oraz na zabezpieczenie techniczne jednostek w celu 
otrzymania Karty Bezpieczeństwa uprawniającej do wyjścia w morze. 
 Zdecydowanie inaczej wygląda efektywność połowowa, dochodowość ekonomiczna ku-
trów rybackich wyspecjalizowanych w połowach ryb pelagicznych czyli połowach śledzia i szpro-
ta.  Dotyczy to jednostek połowowych powyżej 18 metrów długości i dla tego segmentu długościo-
wego prognozy przyszłego funkcjonowania są względnie optymistyczne. Ostatnia rekomendacja 
Rady Badań Morza dla Komisji Europejskiej w zakresie możliwości połowowych na Bałtyku w 
2019 roku dla ryb pelagicznych, które wymieniłem powyżej jest wyraźnie lepsza niż dla ryb den-
nych, do których należą dorsze w części wschodniej Bałtyku. Powodem zmniejszania corocznie 
limitów połowowych przeznaczonych dla rybołówstwa na Bałtyku jest zmieniająca się sytuacja 
hydrobiologiczna związana z globalnym ociepleniem klimatu.  Do tego dochodzi zmniejszająca 
się dynamika wlewu wód słonych z Morza Północnego.
Część środowiska rybackiego jest zdania, że powodem słabej kondycji dorsza i jego ilości w Mo-
rzu Bałtyckim są nadmierne połowy ryb pelagicznych zwłaszcza szprota, który stanowi podstawę 
pożywienia dla dorsza, a który jest jednocześnie przeznaczany na cele „paszowe”. Takich poglą-
dów nie popierają środowiska naukowe związane z rybołówstwem morskim. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej są armatorzy i ry-
bacy z małych jednostek rybackich. By mogli przetrwać ten trudny okres i prowadzić działalność 
połowową w przyszłości potrzeba, aby zarządzający polskim rybołówstwem zobligowani byli do 
przygotowania programów pomocowych wraz z zabezpieczeniem finansowym takiego wsparcia 
dla tej grupy zawodowej. Jednocześnie należy zauważyć, że dotychczasowe programy pomocowe 
związane z dywersyfikacją działalności połowowej na inną działalność nie zostały w pełni wyko-
rzystane. Stało się tak, ponieważ osoby – rybacy i armatorzy do których były skierowane takie 
programy nie dysponowały wkładem własnym niezbędnym do realizacji tego typu programów. 

        

Wiceprezes  Stowarzyszenia 
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

Ryszard Klimczak
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Organizator:
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

Wystawcy:
Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych  Sp. z o. o. 

Organizacja Producentów Ryb BAŁTYK Sp. z o. o.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o. o.

Wojewódzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS”

Stowarzyszenie Karp Team Rymań 

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu 

Invest Towers Sp. z o. o. – piwo Colberg

Gospodarstwo „Zagon” Elżbieta Kuczma – ogórek kołobrzeski

Stanisław Bogacz – modele z zapałek  

Henryk Kozielski – rzeźba w drewnie 

Jerzy Kowalkowski – modele statków  

Jacek Kostrzewa – malarstwo  

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mirosław Nowosza – malarstwo morskie 

Joanna Bienias – ciekawostki z filcu     

Stanisław Barski – witraże





Prezentacja makiety „Kołobrzeg dawniej” 
Jacek Kawałek

Zespół taneczny „ADHD”

„Gumowe szekle”„Małe Lego” oraz Bolko Służewski i Maciej Wódz

„Retrowianki” i Jolanta Wójcik-Oszmaniec
Animacje „Piracka przygoda”, „Chrzest morski” 
Tadeusz Waśko

Grupa bębniarska „Czarne łabędzie”Leszek „Miodzio” Żukrowski
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” było organizatorem „Festiwalu Ryb-
nego”, który odbył się w Kołobrzegu. Nie zabrakło lokalnych przysmaków z ryb i przetworów ryb-
nych, pierogów, pysznego smalcu, chleba i ogórków kołobrzeskich. Na odwiedzających czekała  
darmowa degustacja zupy rybnej. 

Główną atrakcją imprezy był konkurs kulinarny pn. „Dania z restauracji „Barka” w nowej odsło-
nie”, do którego zgłoszono jedenaście potraw w różnych kategoriach. 

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

• Maciej Jeleń – szef kuchni Restauracji „Grill House Wichłacz”, perfekcjonista, pełen pomysłów 
kreator nowoczesnych smaków, do których używa najlepszych lokalnych i regionalnych pro-
duktów. 

• Ryszard Klimczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, 
znawca ryb, smakosz i kucharz personalny.

• Jerzy Pletty – właściciel restauracji „Barka”, gdzie także na co dzień gotuje, wędkarz, miłośnik 
potraw rybnych.







Śledzie w oleju po turecku

Składniki:

½ kg solonych śledzi, 
2 strąki papryki, 
pęczek natki pietruszki, 
4 pomidory, 
olej, 
pieprz, tymianek, estragon do smaku.

Wykonanie:

Śledzie pokroić na kawałki. Paprykę oczyścić 
i piec w piekarniku w temperaturze 180 °C 
przez około 30 minut. Paprykę wyłączyć,wyjąć 
z piekarnika, przykryć papierem lub folią alu-
miniową, żeby skóra łatwiej z niej odchodziła. 
Obrać ze skóry i pokroić w kostkę. Do oleju 
dodać tymianek, pokrojoną natkę pietruszki, 
estragon i pieprz. Wymieszać. Pomidory spa-
rzyć wrzątkiem, zostawić na 10 minut. Włożyć 
do zimnej wody i zdjąć z nich skórę. Pociąć 
w paseczki. Do wyparzonego słoika wkładać 
warstwami: pomidory, śledzie, paprykę. Tak, 
aby na końcu ostatnią warstwą była papryka. 
Zalać dokładnie zalewą, by wypełniła cały sło-
ik i przykryła ostatnią warstwę. Słoik zakręcić  
i wstawić do lodówki na 2 dni do połączenia 
się smaków.
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Kapuśniak rybny z grzybami

Składniki na wywar rybny:

głowy, ogony i kręgosłupy ryb świeżych, 
2 łodygi selera naciowego,
1 marchewka,
1 pietruszka,
1 mała cebula,
kawałek selera korzeniowego,
4 ziela angielskie, 
2 liście laurowe,
3 l wody, 
sól, pieprz do smaku.

Składniki na wywar rybny:

2 szklanki kapusty kiszonej, 
100 g wędzonego łososia, 
½ szklanki suszonych grzybów, 
sól, pieprz, majeranek, 
olej do obsmażenia grzanek, 
2 kromki chleba na grzanki. 

Wykonanie:

Ości i głowy rybie wraz z warzywami korze-
niowymi  i przyprawami przesmażyć na oleju. 
Wszystko zalać około 3 litrami wody i goto-
wać na wolnym ogniu bez przykrycia, aż płyn 
zredukuje się do połowy. Przecedzić bulion 
przez sito. Kapustę kiszoną wypłukać.  Dodać 
do zupy. Do wywaru dodać wcześniej namo-
czone grzyby, pokrojone w drobne kawałki.  
Gotować zupę, aż kapusta i grzyby zmiękną. 
Na koniec dodać łososia, którego należy po-
kroić na kawałki. Następnie zagotować zupę 
raz jeszcze. Pokroić chleb na grzanki.  Pod-
smażyć go na oleju, na złoto. Podawać zupę 
posypaną grzankami.
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Pierogi z wędzonym pstrągiem

Składniki na ciasto:

½ kg maki, 
1 jajko, 
szczypta soli, 
1 łyżka masła. 

Składniki na farsz:

1 wędzony pstrąg średniej wielkości,
1 kostka twarogu, 
2 łyżki masła, 
sól i pieprz do smaku, 
tymianek, mięta, szałwia, 
1 cebula pokrojona w kostkę i zeszklona.

Cebula zesmażona na maśle - na okrasę.

Wykonanie:

Wyrobić gładkie  ciasto, tak aby odstawało od 
ręki. Zostawić pod miską na 30 minut aby od-
poczęło. 
Przygotować farsz. Mięso pstrąga oczyścić ze 
skóry i dokładnie usunąć ości. Dodać twaróg, 
cebule i przyprawy, zmielić. Wszystko dokład-
nie wymieszać. 
Ciasto rozwałkować na stolnicy. Wycinać 
szklanką kółka i nakładać na ich środek ob-
ficie farsz. Zlepić, a następnie ugotować we 
wrzątku. Po wypłynięciu gotować jeszcze 
przez około 2 minuty. Podawać  obsmażane  
na maśle z cebulą.  
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Śledź bałtycki w zalewie octowej

Składniki:

1 kg wypatroszonych śledzi, bez głów,
mąka do obtoczenia,
3 - 4 cebule,
olej do smażenia,
sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku.

Składniki zalewy octowej:

1 szklanka octu,
4 szklanki wody,
3 łyżki cukru, 
2 łyżki soli,
2 liście laurowe, 
5 ziarenek czerwonego pieprzu
5 ziarenek ziela angielskiego.

Wykonanie:

Śledziowe tuszki oczyścić, posolić, posypać 
pieprzem, obtoczyć w jajku a następnie w 
mące i usmażyć na złoto, na oleju rozgrzanym 
na patelni. 
Z wody z dodatkiem liścia laurowego, ziela 
angielskiego, pieprzu, cukru, soli i octu zrobić 
zalewę. Gotować podane składniki przez 15 
minut od chwili zawrzenia. Następnie zalewę 
ostudzić.
Cebule obrać, pokroić w krążki i wrzucić na 5 
minut do gotującej się wody. Wyjąć i ostudzić. 
Do wyparzonych słoików wkładać usmażone 
tuszki śledziowe, zalać je zalewą a na wierzchu 
ułożyć jeden lub dwa krążki cebuli.  Słoiki za-
kręcić i zostawić na 3 dni w lodówce aby sma-
ki się połączyły.
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Ryba po grecku

Składniki:

1 kg filetów z dorsza, 
mąka do oprószenia, 
sól, pieprz, słodka papryka, oregano do smaku,
3 liście laurowe, 
5 ziaren ziela angielskiego, 
olej do smażenia,
6 dużych marchewek, 
2 korzenie pietruszki, 
150 ml  koncentratu pomidorowego, 
2 cebule, 
około 1 szklanki wody.

Wykonanie:

Rybę oczyścić, usunąć ewentualne ości a na-
stępnie posolić, oprószyć pieprzem i oregano. 
Następnie obtoczyć w mące i usmażyć na pa-
telni, na rozgrzanym tłuszczu na złoto. Mar-
chew i pietruszkę zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić 
na patelni. Dodać do cebuli marchewkę i pie-
truszkę. Do warzyw dodać 5 ziaren ziela an-
gielskiego, 3 liście laurowe, 1 łyżeczkę słodkiej 
papryki oraz posolić do smaku.  Warzywa za-
lać wodą, zamieszać i dusić pod przykryciem 
około 20 minut. Po tym czasie dodać koncen-
trat pomidorowy i smażyć kilka minut bez 
przykrycia, aby odparował nadmiar płynu.
W głębokim naczyniu ułożyć usmażoną rybę, 
a na wierzch  położyć podsmażone warzywa w 
sosie. Odstawić do wystygnięcia.
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Pudding chia z mlekiem kokosowym, konfiturą z jeżyn i miodem

Składniki:

100 g nasion chia, 
200 ml mleka kokosowego, 
200 g świeżych jeżyn, 
50 g miodu, 
świeża mięta, maliny  i kwiaty do dekoracji.

Wykonanie:

Nasiona chia zalać mlekiem kokosowym, do-
dać łyżkę miodu. Jeżyny z 40 g miodu prze-
smażyć wykonując konfiturę i ułożyć warstwa-
mi w naczyniu. Udekorować miętą, kwiatami, 
malinami i resztą miodu.
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Polędwica z dorsza z czarną soczewicą, pieczonymi orzechami 
oraz purée z palonego kalafiora

Składniki:

80 g polędwicy z dorsza, 
100 g czarnej soczewicy z puszki, 
60 g orzechów laskowych, 
1 świeży kalafior, 
100 g masła, 
1 l solanki kołobrzeskiej, 
1 cebula czerwona, 
100 ml śmietany 36%,
olej do smażenia,  
1 l bulionu warzywnego.

Wykonanie:

Polędwicę z dorsza marynować w solance ko-
łobrzeskiej przez około 1 godzinę. Wyjąć, osu-
szyć. Przyprawić pieprzem i usmażyć na oleju 
na złoty kolor z obu stron. Czarną soczewicę 
odsączyć z wody i smażyć z cebulką, podlać 
bulionem i doprowadzić do konsystencji po-
dobnej do risotto. Kalafiora piec w piecu w 
temperaturze 200 °C przez 15 minut na moc-
no brązowy kolor. Upieczonego kalafiora zalać 
śmietaną, dodać masło, poddusić i zmiksować 
w termomiksie. Orzechy laskowe uprażyć na 
suchej patelni. Wszystkie elementy dania wy-
łożyć na talerz.
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Tatar ze śledzia z majonezem szczypiorkowym

Składniki:

180 g śledzia solonego matias,
2 jajka, 
200 ml oleju,
1 pęczek szczypioru,
40 g musztardy dijon, 
200 g piernika dojrzewającego, 
1 czerwona cebula.

Wykonanie:

Śledzie i cebulę pokroić w drobną kostkę i do-
prawić pieprzem. Szczypiorek z olejem zblen-
dować, dodać żółtka i musztardę. Z piernika 
wykonać grzanki. Tatara wyłożyć razem z ma-
jonezem i udekorować grzankami.
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Tatar z łososia aromatyzowanego figą  
w towarzystwie awokado

Składniki:

50 g łososia wędzonego, 
50 g łososia świeżego, 
100 g ryżu jaśminowego, 
1 łyżeczka gęstego sosu sojowego,
4  kapary, 
1 ogórek konserwowy, 
1 łyżeczka oliwy cytrynowej, 
1 awokado, 
1 figa, 
sałata frezze, 
1 łyżeczka wasabi, 
czarny sezam, 
1 liść nori. 

Składniki na zaprawę do ryżu:

1 łyżka stołowa octu ryżowego,
1 płaska łyżeczka cukru,
szczypta soli.

Wykonanie:

Przygotować z octu ryżowego, soli i cukru za-
prawę do ryżu podgrzewając składniki, aż cu-
kier się rozpuści. Ryż ugotować do miękkości 
i wystudzić. Dodać oliwę cytrynową oraz za-
prawę  i wymieszać. Posiekać oba kawałki ło-
sosia. Ogórek konserwowy pokroić w drobną 
kosteczkę. Wymieszać z łososiem. Awokado 
pokroić w cząstki, dodać sok z cytryny i zmik-
sować. Ułożyć nori na macie bambusowej. Na 
liściu nori zrolować tatara z łososia, dodać 
kapary i wasabi. Roladkę z łososiem obtoczyć 
w ryżu. Obsypać czarnym sezamem. Pokroić 
na dwie części. Podawać na gęstym sosie so-
jowym, w towarzystwie połówki figi. Dodać  
pastę z awokado i listki sałaty frezze. 
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Śledzie babci i dziadka

Składniki:

1 kg tuszek śledzia bałtyckiego, 
6  średnich cebul,
słodka papryka,  
majeranek, 
pieprz,
czosnek suszony,
olej.

Składniki na zalewę:

3 szklanki wody, 
1 szklanka octu 10%,
4 ziela angielskie, 
4 liście laurowe, 
1 łyżka soli,
1 łyżeczka pieprzu, 
1 łyżka cukru.

Wykonanie:

Ze składników na zalewę zagotować marynatę 
do śledzi. Następnie ją wystudzić. Kiedy ma-
rynata jest zupełnie zimna wkładać do niej 
umyte i osuszone tuszki śledzi. Zostawić je w 
marynacie na 1 dobę lub 2, w zależności od 
grubości śledzi.  Po tym czasie wyjąc tuszki 
z zalewy, wyciągnąć z nich kręgosłupy, ości i 
zdjąć skórę. Oczyszczone filety śledziowe po-
sypać słodką papryką, majerankiem, przypra-
wą do ryb. Zostawiawić tak przyprawione fi-
lety w zimnym miejscu na 2 godziny. Cebulkę 
pokroić w kosteczkę, doprawić solą, pieprzem 
i cukrem, włożyć na godzinę do lodówki. Po 
tym czasie wyjąć śledzie i cebulę z lodówki. 
Każdy z filecików zrolować i układać w naczy-
niu (słoiku, pojemniku, misce z przykrywką). 
Zasypywać cebulką. Każdą kolejną warstwę 
śledzika i cebulki polewać olejem. Olej musi 
dokładnie przykrywać ostatnią warstwę cebu-
li. Śledziki przechowywać pod przykryciem w 
lodówce.
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Zupa pomidorowa na łososiu

Składniki:

kręgosłupy i głowy z surowych łososi,
1 kg filetów z łososia,
150 ml przecieru pomidorowego, 
3 ząbki czosnku, 
2 liście maggi, 
1 pęczek włoszczyzny, 
1 puszka pomidorów, 
1 pęczek pietruszki, 
opcjonalnie śmietana. Wykonanie:

Z wody, włoszczyzny, liści maggi oraz  krę-
gosłupów i głów z surowych łososi ugotować 
wywar rybny. Mięso łososia sparzyć w wywa-
rze. Wyjąć ewentualne ości. Rybę rozdrobnić 
na spore kawałki i odstawić do lodówki. Na 
bulionie rybnym ugotować pomidorówkę.  
Oprócz przecieru dodać także pomidory z 
puszki i posiekany czosnek. Na kilka minu-
przed podaniem włożyć łososia do gorącej 
zupy. Podać ją z makaronem muszelki, ob-
sypaną posiekaną zieloną pietruszką. Zupę 
można podać ze śmietaną.
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Wyniki konkursu kulinarnego pn. „Dania z restauracji „Barka” w nowej odsłonie”

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
 
• Szkoły Gastronomiczne,
• Amatorzy.

A oto wyniki konkursu:

W kategorii Szkoły Gastronomiczne – I miejsce w kategoriach przystawka, danie główne i deser zdobyli ucznio-
wie z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego z daniami: 

• tatar ze śledzia z majonezem szczypiorkowym; 
• polędwica z dorsza z czarną soczewicą i pieczonymi orzechami oraz purée z palonego kalafiora; 
• pudding chia z mlekiem kokosowym, konfiturą z jeżyn i miodem. 

Wykonawcami tych dań byli uczniowie: Kacper Wąsowicz i Seweryn Jaśkiewicz pod opieką Pani Katarzyny 
Olszak.

II miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. Emilii Gierczak: Piotr Kara pod opieką 
Pana Marcina Grzeszczyka z daniem (przystawką): 

• tatar z łososia aromatyzowanego z figą w towarzystwie awokado. 

W kategorii Amatorzy – danie główne:

• I miejsce – Tadeusz Waśko – zupa pomidorowa na łososiu;
• II miejsce – Elżbieta Kuczma Gospodarstwo „Zagon” – kapuśniak rybny z grzybami.

W kategorii Amatorzy – przystawka:

• I miejsce – Maciej Szyszka – śledź w oleju po turecku;
• II miejsce – Edmund Smoliński – śledzie babci i dziadka.

III miejsca ex aequo:

• Stowarzyszenie „Feniks” – ryba po grecku;
• Barbara Samborska – śledź bałtycki w zalewie octowej;
• Sołectwo Świecie Kołobrzeskie – pierogi z wędzonym pstrągiem, twarogiem i ziołami. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy wygranych!!!
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Dania z historią i słowiańską duszą.

Wszyscy znamy powiedzenia związane z jedzeniem jak choćby te:  „Apetyt rośnie w miarę jedzenia”, „Można 
zjeść byle co, ale nie byle jak zrobione”.  Stare przysłowie mówi także: „Kto nie wyda na kucharza, ten wyda na 
lekarza.” „Festiwal Rybny” z tego punktu widzenia jest więc niesłychanie istotnym wydarzeniem. Jako osoba zaj-
mująca się historią kuchni regionalnej,  a także jako pasjonatka kulinariów odnotowałam ten fakt z entuzjazmem. 
Cieszę się, że organizatorzy pomyśleli również o konkursie kulinarnym, w trakcie którego można było zapoznać 
się z potrawami z regionu Powiatu kołobrzeskiego. Spore zainteresowanie uczestników wydarzenia prognozuje na 
przyszłość rozwój tej imprezy. Ciekawe, niebanalne przepisy wraz  zaprezentowanymi na ich podstawie daniami 
dają nadzieję, że kolejne konkursy pod wzgędem merytorycznym i technicznym będą bardzo obiecujące. Dania 
tradycyjne, jak choćby tatar ze śledzia i z łososia w nowej odsłonie były bardzo interesujące. Tradycyjne śledziki 
babci i dziadka, ryba po grecku, pierogi z pstrągiem to kontynuacja rodzinnych tradycji w niezmienionej i pysznej 
wersji, którą pamiętam z dzieciństwa. Widziałam i zjadłam już wiele potraw w swoim życiu, ale też lubię, kiedy 
coś mnie zaskoczy. Tu niewątpliwie zaskoczeniem był kapuśniak rybny z grzybami, warty odnotowania i wypró-
bowania. Zupa pomidorowa na łososiu, która już niejednokrotnie była prezentowana podczas różnych imprez w 
Kołobrzegu, powinna stać się naszym „towarem eksportowym”. Zaś śledzie w oleju po turecku to zdecydowanie 
i bardzo subiektywnie mój numer 1 tego konkursu pod warunkiem, że autor dania zmieni jego nazwę na śledzie 
„Szyszki”. Zaprezentowane przez spadkobiercę legendarnej pary kołobrzeskich kucharzy, którzy niegdyś prowa-
dzili równie legendarną restaurację „Barka” powinny wejść do kanonu najlepszych przystawek ze śledzia w tej czę-
ści świata.  Zaś polędwica z dorsza z czarną soczewicą, orzechami, purée z kalafiora to danie na miarę najlepszych 
kołobrzeskich restauracji. 
Z tej perspektywy miło mi oświadczyć, że uważam, iż mamy wyrafinowaną, stojącą na wysokim poziomie kulturę 
kulinarną w naszym regionie. Składają się na nią zarówno dania tradycyjne jak i dania w nowej odsłonie inspi-
rowane kuchnią przodków i oparte na lokalnych znakomitych jakościowo produktach. To zdecydowanie jeden 
z naszych największych atutów, dlatego czuję się zaszczycona, że mogę zaprezentować Państwu w tej publikacji 
także moje dania inspirowane  tradycyjną kuchnią regionalną. Są to potrawy, które sama przygotowałam, zaaran-
żowałam do zdjęć a także sfotografowałam, żeby móc się z Państwem podzielić moimi inspiracjami  i zachęcić  
Was, byście spróbowali przyrządzić je w swoich domach. Dania z historią i z duszą, bo taka jest nasza kuchnia.

Beata Mieczkowska-Miśtak
dziennikarka, specjalista ds. żywienia, propagatorka regionalnej kuchni,

 autorka pierwszej kołobrzeskiej kulinarnej książki kucharskiej
 „Smaczny Kołobrzeg. Kuchnie rejonu kołobrzeskiego.”







Śledzik kołobrzeski

Składniki:

1 kg filetów ze śledzia bałtyckiego,
2 szklanki oleju, 
10 cebul pokrojonych w paski,
pieprz i papryka do smaku.

Składniki marynaty:

3½ l wody,
½ l octu 10 %,
9 łyżek soli,
6 łyżek cukru,
kilka ziaren ziela angielskiego,
kilka liści laurowych.

Śledzik kołobrzeski jest produktem tradycy-
jnym wpisanym na listę Ministra Rolnictwa 
jako produkt województwa zachodniopo-
morskiego.

Wykonanie:

Zdjąć skórę ze śledzi. Ugotować marynatę, 
ostudzić. Włóżyć śledzie do zimnej marynaty 
na około 3 dni. Zamieszać raz dziennie, aby 
się dobrze zamarynowały. Osączyć śledzie z 
zalewy. Każdy płat oprószyć dokładnie słod-
ką papryką i pieprzem. Układać cebule i śle-
dzie naprzemiennie. Ostatnia warstwa powin-
na być z cebuli. Zalać olejem tak, aby pokrył 
wszystkie składniki. Podawać udekorowane 
zieloną pietruszką i żurawiną.
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Żur bałtycki z  łososiem i krewetkami

Składniki na zakwas:

20 dkg mąki żytniej,
2 ząbki czosnku, 
3 liście laurowe,  
2 ziela angielskie 
1 łyżka majeranku, 
½ kromki żytniego chleba, 
1 litr wody. 

Składniki na zupę:

100 g świeżego łososia,
2 marchewki, 
1 cebula,  
1 por, 
¼ selera, 
pęczek świeżego majeranku, 
ości i głowy ryb bałtyckich, 
3 litry wody, 
sól, pieprz do smaku.

Ten przepis oparty jest na recepturze, którą 
wykorzystywali rybacy bałtyccy powracający 
z połowu.  Stanowi on połączenie żuru z bu-
lionem rybnym i kawałkami ryby. Przepis na 
żur bałtycki był bardzo popularny i chętnie 
jedzony nad morzem.

Wykonanie:

Z wody, mąki żytniej, ziela angielskiego, liścia 
laurowego i czosnku przygotować zakwas. 
Zwykle jest on gotowy po 3 – 4 dniach.
Z rybich głów i korpusów i części warzyw 
przygotować bulion rybny.
Pozostałe warzywa (marchew i seler) pokroić 
w cienkie plastry.   Łososia bez skóry oraz kre-
wetki smażyć na maśle. Skórę ryby posypać 
solą i zapiekać w piekarniku do czasu otrzy-
mania chipsa.
Do esencjonalnego bulionu rybnego dodać 
pokrojone warzywa i podgotować je w nim,  
następnie dodać zakwas żurkowy i gotować 
aż warzywa będą miękkie. Doprawić maje-
rankiem, pieprzem i solą. Zupę podać z  ka-
wałkami podsmażonego łososia, krewetkami i 
chipsem ze skóry łososia.
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Kołobrzeskie kiełbaski rybne

Składniki:

½ kg filetów ze śledzia bez skóry,
½ kg filetów z flądry,
½ kg filetów z dorsza,
½  opakowania słodkiej papryki,
1 cebula, 
4 ząbki czosnku,
1 łyżka soli,
½ łyżki cukru,
pół szklanki majeranku,
4 ziarna jałowca,
10 ziaren pieprzu,
2 rozkruszone ziarna ziela angielskiego,
2 łyżki masła klarowanego
½ szklanki wody,
flak do kiełbasy.

Oryginalny przepis na kołobrzeskie kiełbaski 
rybne został opisany w książce Pommerschies 
Kochbuch.  Te kiełbaski to przepis zainspiro-
wany  historycznym przepisem.

Wykonanie:

Cebulę i czosnek zeszklić na maśle klarowa-
nym, ostudzić. Dorsza i śledzia zmielić w ma-
szynce do mielenia mięsa. Flądrę pokroić w 
grubą kostkę. Połączyć ze zmielonymi ryba-
mi. Dodać sól, cukier i przyprawy. Wymieszać 
łyżką. Dodać cebulkę z czosnkiem. Wyrabiać 
masę ręką dolewając powoli wodę, żeby się 
wchłonęła. Wstawić do lodówki na godzinę. 
Za pomocą przystawki do kiełbas nakładać 
luźno masę rybną do flaka, formując zgrabne 
kiełbaski. Gotowe kiełbaski odłożyć na go-
dzinę, żeby odpoczęły. Gotować na wolnym 
ogniu, tak jak zwykłą białą kiełbasę. Podawać 
z musztardą lub chrzanem. Znakomicie też 
smakuje  najpierw podgotowana a potem ob-
smażona na patelni.
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Pasztet rybny

Składniki:

½ kg filetów ze śledzia bez skóry,
½ kg filetów z flądry bez skóry, 
100 g wątróbek z dorsza,
1 ugotowana marchewka,
1 zeszklona pokrojona cebula, 
2 wyciśnięte ząbki czosnku,
1 jajko,
1 łyżka oleju, 
1 sucha bułka kajzerka,
olej i bułka tarta do formy, 
sól, pieprz, papryka, majeranek, 
gałka muszkatołowa do smaku.

Pasztety stanowiły chlubę naszej kuchni 
przedwojennej. Robiono je na wystawne 
przyjęcia i w czasie postów. Dziś taki pasztet 
rybny przyrządza się zazwyczaj na Wielka-
noc. Jest lekki, smaczny i sycący.

Wykonanie:

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 piekar-
niku nagrzanym do temperatury 180 °C przez 
godzinę. Zostawić w piekarniku do ostygnię-
cia. Podawać z żurawiną, chrzanem lub musz-
tardą.
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Wydawca:

78-100 Kołobrzeg
ul. Dworcowa 12 pokój nr. 1

tel.: + 48 94 3545753
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl

 
Biuro czynne 

poniedziałek – piątek, w godzinach 7.30 – 15.30 
 

NIP – 6711817649
REGON – 361706453

KRS – 0000561884
Nr wpisu w ewidencji producentów – 071786750
konto – mBank 84114020040000300275800503

 
prezes  – Bogdan Błaszczyk

tel.: 602 120 108
e-mail: prezes@morzeiparseta.pl

 
v-prezes – Ryszard Klimczak

tel.: 606 725 784
e-mail: ryszardklimczak@wp.pl

 
dyrektor biura – Beata Mieszkowska

tel.: 789 393 153
e-mail: mieszkowska@morzeiparseta.pl

 
z–ca dyrektora biura – Monika Śnioszek

tel.: 517 797 782
e-mail: snioszek@morzeiparseta.pl

Teksty: Laboratorium Pomysłów, tel.: 601696921, laboratoriumpomyslow@tlen.pl
Fotografie: Laboratorium Pomysłów, Martyna Wieczorek

Projekt i skład: Laboratorium Pomysłów
Konsultacje: Beata Mieszkowska, Monika Śnioszek, Martyna Wieczorek

Kołobrzeg, wrzesień 2018r.


