
Wykonanie: Andrzej Walczak, Sławomir Kuś
Opiekun: Ewa Tokarczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka
34-730 Mszana Dolna



1 cały świeży pstrąg (ok. 300 g)
1/2 cytryny
100 g filetu z łososia 
40 g filetu z sandacza
1 jajko
50 ml śmietanki 30% 
1 arkusz z alg
1 opakowanie szafranu 
2 łyżeczki żelatyny
sól, pieprz biały

Dodatki:
folia spożywcza 
folia aluminiowa 

Kasza kuskus z pomidorami suszonymi:
70 g kaszy kuskus 
20 g suszonych pomidorów 
10 g cebula 
100 ml bulionu warzywny 
50 ml sklarowanego masła 
60 ml salsa balsamino classic 
sól, pieprz

Cebulę pokroić w kostkę, smażyć na maśle na jasnozłoty kolor.
Następnie dodać kaszę kuskus, podlać bulionem, gotować, aż kasza wchłonie bulion.
Kasza powinna być ugotowana ,,al dente”.
Następnie dodać pomidory suszone pokrojone w kostkę, doprawić solą, pieprzem.

Sałatka z mango:
1/2 mango 
15 g roszponki 
20 g awokado 
30 g orzechów włoskich
40 ml oliwy extra virgin 
1 płat ciasta filo
sól morska, pieprz biały

Z ciasta filo przygotować koszyczek (filiżankę odwrócić do góry dnem, nałożyć ciasto filo i uformować koszyczek),
piec w piecu o temperaturze 200o C na złoty kolor. Do oliwy dodać sól morską i pieprz.
Mango i awokado pokroić w paski, roszponkę polistkować, orzechy pokruszyć,
całość zalać oliwą i włożyć do przygotowanego koszyczka z ciasta filo. 

Na półmisku ułożyć roladę z pstrąga pokrojoną na 3 części, kaszę kuskus z suszonymi pomidorami oraz sałatkę z mango w cieście filo.
Dekorować pomidorami koktajlowymi, polać sosem balsamino.

Pstrąga oczyścić z ości, płetw i ogona, następnie odciąć głowę.
Przygotowanego pstrąga doprawić solą, pieprzem i cytryną.

20 ml śmietanki połączyć z szafranem i wymieszać. 
Fileta z łososia zmiksować, dodać  jaja i część śmietanki, 1 łyżeczkę żelatyny, zmiksować 

na jednolitą masę.
Fileta z sandacza zmiksować, dodać jaja, 1 łyżeczkę żelatyny i szafranową śmietankę, 

zmiksować na jednolitą masę.
Przygotować roladę.

Pstrąga układać na folii spożywczej, na nim arkusz algi, mus z łososia, a następnie 
pasek algi, mus z sandacza.

Całość zwinąć w roladę z folią spożywczą, na którą nałożyć folię aluminiową.
Roladę gotować na parze około 25 minut lub piec w piecu konwekcyjnym w temperaturze 

56o  C - para 94o  C.
W tradycyjnym piekarniku piec około 20-25 minut w 180o  C

(do piekarnika do pieczenia włożyć brytfankę z wodą - zapobiega wysychaniu mięsa).
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TROUT FILLET STUFFED WITh SALMON MOUSSE
(4 servings)

1 whole, fresh trout (around 300g)
1/2 lemon
100 g salmon fillet
40 g pikeperch fillet
1 egg
50 ml cream (30% fat)
1 sheet of algae
1 packet saffron
2 teaspoons gelatin
Salt, white pepper

Extra:
Shrink-wrap
Aluminum foil

Bone the trout, remove fins, tail and cut off the head.
Season the prepared trout with salt, pepper and lemon.
Combine 20ml of the cream with the saffron and mix well.
Blend the salmon fillet. Add half an egg, part of the cream and 1 teaspoon of gelatin.
Mix until smooth in consistency.
Blend the pikeperch fillet. Add eggs, 1teaspoon gelatin and the saffron cream.
Blend until smooth. Prepare the fish roll.
Lay the trout on shrink-wrap, followed by a strip of algae,
salmon mousse, another strip of algae and the pikeperch mousse.
Roll the fish with the shrink-wrap and cover with aluminum foil.
Steam the roll for about 25 minutes or bake in a fan oven at 56o C – steam 94o C.
In a traditional oven, bake around 20 – 25 minutes at 180o C
(place a baking tray with water in the oven to stop the meat from drying out).

Couscous with dried tomatoes:
70 g couscous
20 g dried tomatoes
10 g onion
100 ml vegetable stock
50 ml clarified butter
60 ml salsa balsamino classic 
Salt, pepper

Dice the onion and fry in butter until it turns a light golden colour.
Add the couscous, vegetable stock and boil until all the liquid is absorbed.
The couscous should be ,,al dente”.
Next, dice and add the dried tomatoes and season with salt and pepper to taste.

Mango salad:
1/2 mango

15 g corn salad
20 g avocado
30 g walnuts

40 ml extra virgin olive oil
1 sheet filo pastry

Sea salt, white pepper

Make a basket out of the filo pastry
(turn a glass upside down, lay the filo pastry on top and mould into a basket).

Bake in an oven at 200o C  until golden – brown.
Add the sea salt and white pepper to the olive oil. Cut the avocado and mango into strips.

Split the corn salad, crush the walnuts and pour the olive oil over all the ingredients.
Put the salad into the filo pastry basket. Cut the fish roll into 3 portions and lay them

on a serving dish along with the couscous with dried tomatoes and mango salad in filo pastry.

Decorate with cherry tomatoes and coat with balsamino sauce



Wykonanie: Iwona Serafin, Paweł Sikora
Opiekun: Katarzyna Wróbel

Prywatne technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Myślenicach
ul. Kazimierza Wielkiego 53, 32-400 Myślenice



2 płaty filetów z karpia 
100 g ryżu 
25 g płatków migdałowych 
25 g rodzynek 
sok z połowy cytryny
4 liście pora
25 g masła 
100 g żurawiny do mięs 
20 g chrzanu tartego 
50 ml czerwonego wina 
sól, pieprz, curry do smaku

Dodatkowo:
bawełniana lub lniana biała nić

Filety z karpia umyć, usunąć ewentualne ości, polać wyciśniętym sokiem z cytryny, posolić 
i popieprzyć. Liście pora umyć i zalać na 3 minuty wrzątkiem. Ryż ugotować wymieszać 
z płatkami migdałowymi, sparzonymi rodzynkami, doprawić solą i curry.
Liście pora ułożyć jedną warstwą na filecie i z jednej strony zszyć z drugim.
Na jednym filecie położyć przygotowany farsz ryżowy, przykryć drugą częścią i zszyć z drugiej strony. 
Żurawinę wymieszać z chrzanem i winem.
Filet zawinąć w folię aluminiową posmarowaną masłem i piec w piekarniku 20-30 minut 
w temperaturze ok. 180o C. Po upieczeniu z wystudzonego karpia wyjąć nici, rybę pokroić 
w plastry i polać sosem żurawinowym.
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STUFFED CARP WITh CRANbERRY SAUCE
(4 servings)

2 carp fillets
100 g rice
25 g almond flakes
25 g raisins
The juice of half a lemon
4 leek leaves
25 g butter
100 g cranberry preserve
20 g grated horseradish
50 ml red wine
Salt, pepper, curry powder to taste

Extra: 
White flax or cotton thread

Wash the carp fillets and remove any remaining bones.
Coat with the lemon juice and add salt and pepper.
Wash the leek leaves, pour boiling water over them and leave for 3 minutes.
Boil the rice and add the almond flakes, scalded raisins and season with salt and curry powder.
Lay the leek leaves on one of the fillets in a single layer.
Join the two fillets with thread along one of the edges.
Lay the prepared rice filling on one of the fillets, cover with the other and join the other edge with thread.
Mix the cranberries with the horseradish and wine.
Coat some aluminum foil with butter and use it to wrap the fillet.
Bake for 20-30 minutes in an oven at around 180o C.
When ready, cool the carp and remove the thread.
Slice the fish and coat with cranberry sauce.



III miejsce  
Wykonanie: Agnieszka Herjan, Tomasz Jeziorek
Opiekun: Iwona Katarzyńska, Bogumiła Podgórska

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. maj. H. Sucharskiego
Oś. Złota Jesień 16, 31-828 Kraków



0,8 kg karpia zatorskiego                
200 g pieczarek                    
150 g oscypka
100 g sera żółtego
50 g sezamu
1 pęczek zielonej pietruszki
1 pęczek koperku
1/2 kostki masła
4 jajka                                 
2 limonki
2 cytryny                              
4 obwarzanki krakowskie
4 pomidory cherry
4 marynowane czerwone papryczki chilli
4 marynowane zielone papryczki chilli
400 ml śmietany 30%
100 ml śmietany 18%
200 ml oleju
rozmaryn, pieprz kolorowy
            

Marynata:
sól, pieprz do smaku
pokrojona pietruszka
sok z limonki
sok z cytryny
2 ząbki czosnku
50 ml oliwy z oliwek
      

Sos śliwkowy:
150 g śliwek suszonych
100 g miodu
20 g rodzynek
100 g chleba razowego
50 g jabłek łąckich
250 ml bulionu
100 ml wina czerwonego
cynamon do smaku

Rozgotować śliwki w bulionie, dodać miód, skórki razowego chleba, przyprawę.
Pod koniec dodać wino, jabłko, a następnie przetrzeć sos przez stalowe sito.

Przygotować marynatę do ryby.
Karpia podzielić na filety, a te - na mniejsze kawałki.

Zamarynować przez 2 godziny. Przygotować nadzienie:
ugotować jajka na twardo, pieczarki podsmażyć.

Karpia usmażyć.
Przekładać kawałki ryby przygotowanymi pieczarkami i jajkami, 

i zawinąć w folię aluminiową.
Piec w piekarniku przez 25 minut w temperaturze 180°C.

Pod koniec pieczenia na rybę nałożyć starty oscypek, ser żółty,
a następnie nałożyć grubą warstwę ubitej śmietany słodkiej i kwaśnej.

Wszystko zapiec w piekarniku.
Obwarzanka podzielić, obsmażyć w sezamie na maśle.

Pomidory cherry blanszować (krótko obgotować).
Wyporcjować karpia, sos i grzanki.

Udekorować suszonymi śliwkami, rozmarynem,
papryczkami chilli oraz kolorowym pieprzem.
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ZATOR-STYLE CARP WITh KRAKOW PRETZEL CROUTONS
(4 servings)

0.8 kg carp from Zator
200 g mushrooms
150 g smoked ewe’s milk cheese made in the Tatra Mountains (oscypek)
100 g hard cheese
50 g sesame seeds
a bunch of parsley
a bunch of dill
1/2 packet of butter
4 eggs
2 limes
2 lemons
4 Krakow pretzels
4 cherry tomatoes
4 pickled red chilly peppers
4 pickled green chilly peppers
400 ml cream, 30% fat
100 ml cream, 18% fat
200 ml oil
Rosemary, pepper – all colours mixed.

Marinade:
Salt, pepper to taste
Chopped parsley
Lime juice
Lemon juice
2 cloves of garlic
50 ml olive oil

Prepare the fish marinade.
Fillet the carp and then divide the fillets into smaller portions.
Marinade for 2 hours.
Prepare the filling: boil eggs until hard and fry the mushrooms. 
Fry the carp.
Spread the wish with the prepared mushrooms and eggs and wrap in aluminum foil.
Bake in an oven for 25 minutes at 180o C.
Towards the end of the baking period, cover the fish with the smoked and hard cheese and a thick layer of fresh and sour cream.
Finish off in the oven.
Split the pretzel into smaller portions, coat with sesame seeds and fry in butter.
Blanch (quick boil) the cherry tomatoes.
Portion the carp, sauce and croutons.
Decorate with prunes, rosemary, chilly peppers and pepper.

Prune sauce: 
150 g prunes
100 g honey
20 g raisins

100 g rye bread
50 g Łąckie apples

250 ml stock
100 ml red wine

Cinnamon to taste

Boil the prunes in the stock, add honey, the skin from the rye bread, spices.
Towards the end, add wine and apples and sift the sauce through a metal strainer.



Wykonanie: Łukasz Krzystek, Karol Wilk
Opiekun: Anna Nach

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia



1 duży brokuł 
1 duży kalafior
3 duże marchewki 
250 g brukselki
1 opakowanie groszku cukrowego
4 filety ze szczupaka średniej wielkości
vegeta, świeżo mielony pieprz
papryka słodka w proszku
1 opakowanie ziół prowansalskich
8 dużych ziemniaków 
1 kostka masła
sól

Sos:
2 średnie cebule
masło
200 g mąki pszennej
1 kostka rosołowa warzywna
woda 
świeżo zmielony pieprz
  
Przygotować sos beszamelowy z dodatkiem curry. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na maśle.
Dodać mąkę, dokładnie wymieszać i zalać bulionem z rozpuszczonej rosołowej kostki warzywnej dokładnie rozprowadzając,
tak aby nie utworzyły się grudki.
Doprawić świeżo zmielonym pieprzem. 

Dodatkowo:
2 cytryny
koperek do dekoracji
folia aluminiowa

Filety polać sokiem z cytryny, posypać vegetą, papryką w proszku i świeżo zmielonym pieprzem.
Warzywa umyć.
Kalafiora i brokuła podzielić na różyczki.
Warzywa ugotować (każde osobno), tak aby były chrupiące (nie rozgotowane) w osolonej wodzie.
Z ziemniaków wyciąć „sprężynki” i zblanszować (krótko obgotować) w osolonej wodzie,
następnie odcedzić polać oliwą, posypać ziołami prowansalskimi i zapiec na złoty kolor. 
Rybę ułożyć na folii aluminiowej w brytfannie, posypać ziołami prowansalskimi,
położyć na niej kawałki masła, przykryć folią aluminiową i piec ok. 20 min w temp. 180O C. 
Z ugotowanej marchewki wyciąć kulki i podsmażyć na maśle z brukselką, aby były aksamitne. 
Z warzyw ułożyć „pierzynkę” na talerzu, polać sosem curry, na wierzch ułożyć rybę.
Udekorować plasterkiem cytryny i gałązką koperku.
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MAŁOPOLSKA FISh IN SPRING ATTIRE
(4 servings)

1 large broccoli
1 large cauliflower
3 large carrots
250 g Brussels sprouts
1 packet sweet peas
4 medium pike fillets
Vegeta, freshly ground pepper
Paprika
1 packet of  Provence herbs
8 large potatoes
1 packet of butter
Salt

Sauce:
2 medium onions
Butter
200 g wheat flower
1 vegetable stock cube
Water
Freshly ground pepper

Prepare béchamel sauce with a pinch of curry powder.
Mince the onion and sweat on butter.
Add flour, stir well and add the vegetable stock mixing thoroughly as to avoid lumps.
Season with freshly ground pepper. 

Extra:
2 lemons
Dill for decoration
Aluminum foil
 
Sprinkle fillets with lemon juice, vegeta, paprika and freshly ground pepper. Wash the vegetables.
Split the broccoli and cauliflower into their smaller flowers.
Boil each type of vegetable separately in salted water until ready but still slightly crisp.
Remove the shoots from the potatoes and blanch (quick boil) in salted water.
Strain, cover with olive oil and Provence herbs and bake until golden brown. 
Lay the fish on aluminum foil in a baking tray, sprinkle with Provence herbs, coat with small pieces of butter,
cover with aluminum foil and bake around 20 minutes at 180o C.
Shape the boiled carrots into balls and fry in butter with the Brussels sprouts until velvety.
Make a bed of vegetables on a plate, cover with curry sauce and lay the fish on top.
Decorate with lemon slices and a piece of dill.



Wykonanie: Beata Harnik, Agnieszka Nowogórska
Opiekun: Jadwiga Pękala, Grzegorz Podobiński

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych
ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica



0,6 kg szerokich filetów z pstrąga (4 szt.)  
140 g opieniek w zalewie słonej lub mrożonych  
60 g cebuli 
40 g oleju
sól wielicka do smaku
pieprz do smaku
kostka jarska na wywar

Dodatkowo:
dratwa lub wykałaczka

Sporządzić farsz z opieniek: opieńki osączyć z zalewy, ugotować, połączyć z usmażoną cebulą i zemleć.
Doprawić do smaku, odparować nadmiar wody z farszu przez smażenie. 
Filety z pstrąga umyć, osączyć, usunąć ewentualne ości, natrzeć przyprawami, posmarować farszem,
zwinąć w roladki, spiąć wykałaczką lub dratwą. Gotować do miękkości na parze z wywaru jarskiego.
Po ugotowaniu usunąć dratwę. 

Sos ziołowy: 
200 g bundzu z mleka krowiego 
200 g jogurtu naturalnego
60 g śmietany 18 % 
zioła: bazylia, tymianek, czosnek w kostce i czosnek staropolski (sypki) do smaku
sól wielicka do smaku
pieprz do smaku

Połączyć jogurt, śmietanę, roztarty bundz z ziołami i przyprawami.
Odstawić do chłodni. 

bordy ziemniaczane:
0,6 kg ziemniaków
100 g mąki ziemniaczanej 
100 g sera wędzonego  – gołka podhalańska lub oscypek 
1/2 pęczka natki pietruszki 
sól wielicka do smaku
gaza 
 
Ziemniaki zetrzeć (jak na placki ziemniaczane), mocno odcisnąć.
Połączyć z mąką ziemniaczaną, natką pietruszki i solą, wyrobić ciasto.
Nadziewać ciasto serem wędzonym, formując paluszki.
Gotowy półprodukt ugotować w osolonej wodzie.

Masło czosnkowe:
60 g masła 

1 kostka czosnku w kostkach  
1 pęczek szczypiorku 

8 papryczek Piri-Piri 

Masło utrzeć z czosnkiem, wyłożyć na deseczkę cienką warstwą, schłodzić.
Wykroić przy pomocy formy 8 krążków, udekorować, schłodzić. 

Dekoracja: 
liście kapusty czerwonej 

pomidory małe sherry 
pomidory większe niż sherry 

cebula 
cytryna 

rzodkiewka 
natka pietruszki

marchew
por 

sałata zielona

Przygotować elementy dekoracyjne, umyć, nadać kształt według upodobań. 
Roladki z pstrąga podajemy z sosem ziołowym, bordy ziemniaczane z masłem czosnkowym  i dekoracją – witaminowym dodatkiem.
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MAŁOPOLSKA-STYLE TROUT WITh POTATO DUMPLINGS
(4 servings) 

0.6 kg wide trout fillets
140 g armillaria mushrooms, frozen or in brine.
60 g onion
40 g oil
Wieliczka salt to taste
Pepper to taste
Vegetable stock cube

Extra:
Twine or toothpicks

Prepare the mushroom stuffing:
Strain the mushrooms, boil them, combine with fried onion and mince.
Season to taste and evaporate excess water by frying.
Wash and dry the trout fillet, rub down with spices, coat with the stuffing,
form into rolls and hold in place with twine or toothpick.
Steam on vegetable stock until soft.
Remove twine or toothpick.

herbal sauce:
200 g cow’s milk mountain cheese
200 g natural yoghurt
60 g cream – 18 % fat

Herbs: basil, thyme, garlic cube and powdered garlic to taste
Wieliczka salt to taste
Pepper to taste

Combine yoghurt, cream, cheese pounded with herbs and spices. Refrigerate.

Potato dumplings:
0.6 kg potatoes
100 g potato flour
100 g smoked cheese – Podhale gołka or oscypek
1/2 bunch parsley
Wieliczka salt to taste
Gauze

Grate the potatoes (like for potato pancakes) and squeeze excess water out. Combine with potato flour, parsley and salt. Mix into a dough.
Fill the dough with smoked cheese, forming into finger shapes. Boil the fingers in salted water.

Garlic butter:
60 g butter

1 cube garlic (in cubes)
1 bunch spring onion

8 piri-piri peppers

Mix the butter and garlic,
lay in thin layers on a cutting board and refrigerate.

Using a form, cut into 8 disk-shaped portions.
Decorate and chill.

Decoration:
Red cabbage leaves

Small cherry tomatoes
Larger tomatoes

Onion
Lemon
Radish
Parsley
Carrot

Leek
Lettuce

Prepare the decoration: wash and shape as you please.

The trout rolls should be served with herbal sauce and potato dumplings with garlic 
butter. Add decorations for extra vitamins.



Wykonanie: Sylwia Szczebak, Agata Nagaś
Opiekun: Agnieszka Jaźwiec

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego 
ul. Generała Józefa Bema 9/11, 33-100 Tarnów



1 opakowanie ciasta francuskiego
300 g pstrąga                                                      
300 ml śmietanki kremówki                             
400 g prawdziwków (mrożone lub świeże)                            
100 g łososia                                                          
50 g cebuli
100 ml białego wina wytrawnego                               
sól, pieprz biały do smaku
zioła do dekoracji
olej do podsmażenia

Z ciasta francuskiego wyciąć 4 kwadraty o boku 10 cm.
Sprawić pstrąga, mięso zmiksować z 50 ml śmietanki, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Cebulę drobno posiekać, podsmażyć na rozgrzanym oleju.
Do podsmażonej cebuli dodać połowę rozdrobnionych blanszowanych (krótko obgotowanych) prawdziwków.
Wysmażyć i doprawić do smaku.
Łososia obsmażyć i podzielić na cztery części.
Na uformowanych kwadratach ułożyć przygotowane farsze w następującej kolejności:
podsmażone prawdziwki na cebulce
mus z pstrąga 
łosoś
mus z pstrąga
podsmażone prawdziwki na cebulce

Uformować pieróg i piec w temperaturze 230o C na złoty kolor.
Do pozostałych grzybów dodać wino i zredukować,
pod koniec duszenia dodać pozostałą śmietankę i dusić do uzyskania odpowiedniej konsystencji sosu,
doprawić solą i pieprzem do smaku.

Upieczone pierogi podawać wraz z sosem i fantazyjną dekoracją.
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TROUT MOUSSE WITh WILD MUShROOMS
(4 servings)

1 packet of puff pastry
300 g trout
300 ml fresh cream
400 g wild boletus mushrooms (frozen or fresh)
100 g salmon
50 g onion
100 ml dry white wine
Salt, white pepper to taste
Herbs for decoration
Oil for frying

Cut the puff pastry into 10 cm squares.
Clean the trout, blend the meat with 50 ml cream, season with salt and pepper to taste.
Fry the minced onions and add half the ground, blanched (quick boiled) mushrooms.
Fry and season to taste.
Fry the salmon and divide into 4 portions.
Lay the products on the puff pastry in the following order:
Fried mushrooms with onion
Trout mousse
Salmon
Trout mousse
Fried mushrooms with onion

Form into a dumpling and bake at 230o C until golden brown.
Add the wine to the remaining mushrooms and reduce.
Add the remaining cream and stew until a good sauce consistency is achieved.
Season with salt and pepper to taste.

The baked dumplings should be served with the sauce and  imaginative decora tions.



Wykonanie: Karolina Bury, Monika Kasprzycka
Opiekun: Anna Knapik, Małgorzata Widlarz

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice



0,8 kg fileta z okonia
200 g sera parmezan
200 ml mleka
2 jajka
100 g mąki pszennej
100 ml białego wina wytrawnego 
500 ml oleju  
30 g koperku 
4 ml soku z cytryny

Dekoracja:
1 papryka czerwona
1 papryka zielona
1 pęczek szczypiorku
1 limonka, 
12 pomidorków koktajlowych
 
Filety pokroić na kawałki w kształcie rombu o wadze ok. 30 g.
Marynować w oleju, soku z cytryny i posiekanym koperku (pozostawić w chłodnym miejscu na 12 godzin).
Mleko roztrzepać z parmezanem, dodać jaja.
Kawałki okonia obtoczyć w mące, podsmażyć, podlać winem.
Krótko dusić. Schłodzić rybę.
Następnie kawałki ryby zanurzać w cieście i smażyć w głębokim oleju.
Potrawę udekorować.
Podawać z sosem pomidorowym.

Sos pomidorowy:
0,5 kg świeżych dojrzałych pomidorów 
50 g masła 
80 g cebuli 
2-3 ząbki czosnku
20 g natki z pietruszki
2-3 liście laurowe
100 g mąki ziemniaczanej 
sól, pieprz - do smaku

Pomidory umyć, pokroić w ćwiartki. Podsmażyć na maśle.
Następnie dodać rozdrobnioną cebulę, nać pietruszki, czosnek, liście laurowe, sól i pieprz do smaku.
Dusić ok. 30 min.
Gotowy sos przetrzeć, zagęścić zawiesiną z mąki ziemniaczanej i wody.
Doprawić do smaku.
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PERCh IN ChEESE PASTRY
(4 servings)

0.8 kg perch fillet
200 g parmesan cheese

200 ml milk
2 eggs

100 g wheat flour
100 ml dry white wine

500 ml oil
30 g dill

4 ml lemon juice

Decoration:
1 red pepper

1 green pepper
1 bunch spring onion

1 lime
12 cherry tomatoes

Cut the fillets into rhombus shapes around 30 g in weight each.
Marinade in oil, lemon juice and chopped dill (leave in cool place for 12 hours).

Mix the milk with the parmesan cheese and add eggs.
Coat the perch pieces in flour, fry, ad wine and cook briefly.

Cool the fish down, dip in batter and deep-fry.
Decorate and serve with tomato sauce.

Tomato sauce:
0.5 kg fresh ripe tomatoes

50 g butter
80 g onion

2-3 cloves of garlic
20 g parsley

2-3 bay leaves
100 g potato flour

Salt, pepper to taste

Wash the tomatoes and cut into quarters.
Fry in butter. Add minced onion, parsley, garlic, bay leaves, salt and pepper to taste.

Stew for about 30 minutes.
Blend the ready sauce and thicken with a flower and water mixture.

Season to taste.



Wykonanie: Iwona Turska, Kornelia Sacha
Opiekun: Anna Węgrzyn, Ewa Tracz

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła w Wojniczu
ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz



4 filety z pstrąga 
200 g prawdziwków świeżych lub mrożonych
2 ząbki czosnku
1 jajko
2 łyżki bułki tartej
natka pietruszki
oliwa do smażenia
sól, pieprz
cytryna, koperek do dekoracji 

Dodatki:
szpinak i pomidorki koktajlowe

Grzyby pokroić w kostkę, podsmażyć na oliwie z posiekanym czosnkiem, posolić, przestudzić i zmiksować.
Filet posolić, skropić sokiem z cytryny, podzielić na dwie części, na każdy kawałek nakładać mus grzybowy,
przykryć drugim i piec w temperaturze 180o C przez 15 minut.

Szpinak:
200 g świeżego szpinaku
50 g masła
8 pomidorków koktajlowych
2 ząbki czosnku

Na patelni rozpuścić masło, dodać pokrojony czosnek, liście szpinaku, krótko podsmażyć, dodać 4 pomidorki (dwa zostawić do dekoracji).
Rybę podawać ułożoną na szpinaku.
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bAKED TROUT WITh MUShROOM MOUSSE
(4 servings)

4 trout fillets
200 g wild boletus mushrooms, frozen or fresh

2 cloves of garlic
1 egg

2 tablespoons bread crumbs
Parsley

Oil for frying
Salt, pepper

Lemon
Dill for decoration

Extra: spinach and cherry tomatoes

Dice the mushrooms, fry in oil with minced garlic, season with salt, let cool and blend.
Season the fillet with salt, sprinkle with lemon juice, divide into 2 portions.

Cover each portion with mushroom mousse and cover with the other piece of fillet.
Bake at 180o C for 15 minutes.

Spinach:
200 g fresh spinach

50 g butter
8 cherry tomatoes

2 cloves of garlic

Melt butter in a pan. Add chopped garlic and spinach leaves.
Fry briefly and add 4 tomatoes (leave 2 for decoration).

Serve the fish on a bed of spinach.



Wykonanie: Katarzyna Feć, Marek Turski
Opiekun: Anna Rząca

Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach
ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice



0,6 kg filetów z pstrąga                                 
500 g pieczarek                                          
300 g marchwi                                          
1 duża cebula 
1 kostka rosołowa                               
100 g sera żółtego                                            
60 ml majonezu dekoracyjnego                       
tłuszcz do posmarowania blachy 

Dekoracja:
3 duże marchewki
1 pęczek rzodkiewki
2 pęczki natki strzępiastej pietruszki
ziarna pieprzu

Przyprawy:
do ryb, sól, pieprz 

Filety umyć. Jeżeli ryba jest zamrożona - rozmrozić powoli na dolnej półce lodówki.
Rybę natrzeć przyprawą do ryb i odłożyć do lodówki.
Umyte grzyby i obraną cebulę drobno pokroić.
Z kostki rosołowej sporządzić esencjonalny wywar i dusić w nim do miękkości grzyby i cebulę.
Umyć marchew i gotować w osolonej wodzie (ugotować też marchew na dekorację).
Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Grzyby z cebulą odcedzić z wywaru i doprawić.
Ugotowaną marchew ostudzić, obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
Filety wyjąć z lodówki, ułożyć na posmarowanej tłuszczem blaszce.
Na każdy z czterech filetów nałożyć farsz grzybowy, startą marchew, lekko posolić.
Posmarować dość grubą warstwą majonezu dekoracyjnego.
Piec około 5-7 min. w temp. ok. 180°C. Wyjąć blaszkę i filety posypać startym serem i dopiec przez ok. 10 min.
Po upieczeniu zdjąć potrawę z blaszki dwoma łopatkami na przygotowany talerz i nożem nadać kształt ryby,
usuwając  nadmiar stopionego sera.
Udekorować. Potrawę można podawać na gorąco, ale również wyśmienicie smakuje na zimno.
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TROUT DELICASY
(4 servings)

0.6 kg trout fillets
500 g mushrooms

300 g carrots
1 large onion
1 stock cube

100 g hard cheese
60 ml mayonnaise

Grease for baking tray

Decoration:
3 large carrots

1 bunch radishes
2 bunches parsley

Pepper grains

Spices:
fish spice, salt, pepper

Wash the fillets. If the fish is frozen, defrost slowly on the bottom shelf of the refrigerator.
Season the fish with fish spice and keep in fridge.
Finely chop the washed mushrooms and onions.

Dissolve the stock cube and use the broth to stew the mushrooms and onions until soft.
Wash the carrots and boil in salted water (also boil the carrots to be used for decoration).

Coarsely grate the cheese.
Strain the mushrooms and onions and season to taste. 

Let the boiled carrots cool. Peel and coarsely grate.
Remove the fish from the refrigerator and place on greased baking tray.

Cover each of the four fillets with the mushroom filling, grated carrot and a pinch of salt.
Spread with a fairly thick layer of mayonnaise.

Bake from 5 to 7 minutes at around 180°C.
Remove the baking tray, cover fillets with grated cheese and bake for another 10 minutes.

When ready, use 2 spatulas to move fish from baking tray to a plate.
Use a knife to form fish shapes, removing excess melted cheese. Decorate.

The meal can be served hot but is also delicious when cold.



Wykonanie: Bartłomiej Kuś, Magdalena Kobaka
Opiekun: Marta Lach-Mruk, Urszula Mazur

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Zamkowa 1, 38-350 Bobowa



Ciasto:
2 żółtka
60 ml mleka
20 ml piwa jasnego
80 ml oleju
200 g białego sera
400 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
1/2 łyżeczki papryki w proszku

Ser zmielić w maszynce.
Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia, solą, papryką w proszku.
Dodać żółtka, mleko, olej, piwo, ser, wymieszać.
Ze składników wyrobić jednolite gładkie ciasto.
Ciasto rozwałkować, wykroić wykrawaczem cztery krążki.

Nadzienie:
4 filety pstrąga (każdy po 100 g)
4 plastry boczku wędzonego (długość około 15 cm) 
sok z cytryny
sól, pieprz, papryka do smaku
1 pomidor
1 por
1/2 łyżeczki bazylii, imbiru
łyżka nasion dyni

Filety umyć, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą, pieprzem i papryką.
Pora umyć, rozkroić wzdłuż, wrzucić na gotującą wodę (ok. 1 l);
gotować ok. 2 minuty.
Na filecie rozłożyć liść pora, posypać bazylią i imbirem, zwinąć w rulon.
Każdy rulonik rybny owinąć plastrem boczku i spiąć wykałaczkami.
Pomidora sparzyć, obrać ze skórki,
pokroić w plastry, ułożyć na krążkach ciasta.
Na pomidorach rozłożyć uformowane rulony rybne.
Ciasto posmarować białkiem i posypać nasionami dyni.
Piec około 25 minut w temperaturze 180 - 200°C.

Dip chrzanowy:
150 g majonezu

30 g śmietany 18%
50 g chrzanu, 

sól, biały pieprz, szczypta cukru, 
1 łyżeczka soku cytrynowego, 

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

Składniki wymieszać, doprawić do smaku.

Dip czosnkowy:
150 g majonezu 

główka posiekanego czosnku
sól, biały pieprz, cukier

50 g śmietany 18%
łyżka posiekanego koperku 

Składniki wymieszać, doprawić do smaku.

Dip szczypiorkowy:
150 g majonezu

30 g śmietany 18%,
2 łyżki posiekanego szczypiorku

2 łyżki soku z cytryny
sól, biały pieprz, cukier

Składniki wymieszać, doprawić do smaku.

Dekoracja:
1 por

1 ogórek
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TROUT IN ChEESE AND bEER PASTRY
(4 servings)

Pastry:
2 egg yolks
60 ml milk
20 ml beer (pilsner)
80 ml oil
200 g soft white cheese
400 g wheat flour
2 teaspoons baking powder
1/2 teaspoon salt
1/2 teaspoon paprika

Mince the cheese in a meat grinder.
Sift the flour, mix with the baking powder , salt and paprika.
Add the egg yolks, milk, beer, cheese and mix.
Knead into a smooth dough.
Roll the dough flat and use a cutting tool to cut out 4 round shapes.

Filling:
4 trout fillets, 100 g each
4 strips smoked bacon (around 15 cm each)
Lemon juice
Salt, pepper, paprika
1 tomato
1 leek
1/2 teaspoon basil
1/2 teaspoon ginger
1 tablespoon pumpkin seeds

Wash the fillets and sprinkle with lemon juice, salt, pepper and paprika.
Wash the leek, cut lengthwise and place in about 1 liter of boiling water.
Boil for about 2 minutes.
Place a leek leaf on the fish fillet, sprinkle with basil and ginger and form a roll.
Wrap each roll with a strip of bacon and hold in place with a toothpick.
Scald the tomato, peel it, slice it and lay the slices on the cut out dough.
Place the fish rolls on the tomato slices.
Coat the dough with egg white and sprinkle with pumpkin seeds.
Bake for 25 minutes at 180 - 200°C.

horseradish dip:
150 g mayonnaise

30 g cream, 18% fat
50 g horseradish

Salt, white pepper, a pinch of sugar
1 teaspoon of lemon juice

1 tablespoon of finely chopped parsley
 

Mix the ingredients and season to taste.

Garlic dip:
150 g mayonnaise

a bulb of garlic, finely chopped
Salt, white pepper, sugar

50 g cream, 18 % fat
1 tablespoon of chopped dill

Mix the ingredients and season to taste.

Spring onion dip:
150 g mayonnaise

30 g cream, 18 % fat
2 tablespoons of finely chopped spring onion

2 tablespoons of lemon juice
Salt, white pepper, sugar

Mix the ingredients and season to taste.

Decoration:
1 leek

1 cucumber



Wykonanie: Wioletta Ruchała, Marta Orzeł
Opiekun: Wioletta Cięciwa, Marta Grabowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
33-312 Tęgoborza 193



2 świeże pstrągi      
250 g borowików świeżych lub mrożonych    
100 g cebuli        
200 g masła
200 ml kwaśnej śmietany 18 %      
100 ml oliwy z oliwek                          
sól, pieprz biały oraz cytrynowy, vegeta do smaku

Dekoracja:
50 g kiełków zbóż 
25 g szczypiorku
25 ml octu balsamicznego
1 cytryna
1 marchew
8 pomidorów koktajlowych
8 nitek makaronu spaghetti

Pstrąga sprawić, umyć i wyfiletować.
Z filetów usunąć skórę, opłukać i dokładnie osuszyć.
Przyprawić solą i pieprzem cytrynowym.
Każdy filet złożyć na pół tak, aby powstała kieszeń.
Kieszenie pstrąga nadziewamy farszem.

Przygotować farsz: cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oliwie z oliwek.
Grzyby pokroić w paski i dodać do zrumienionej cebuli, przyprawić białym pieprzem i vegetą.
Pod koniec smażenia dodać masło.

Tak przygotowane ryby umieścić w naczyniu kamionkowym wysmarowanym masłem i zalać kwaśna śmietaną.
Zapiec w piekarniku w temperaturze 180o C przez 20 – 25 minut.
Udekorować ćwiartkami cytryny, prażonym w oliwie z oliwek makaronem spaghetti,
zredukowanym octem balsamicznym, pomidorkami koktajlowymi, kiełkami zbóż, drążoną obgotowaną marchwią, szczypiorkiem.
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TROUT WITh WILD MUShROOMS bAKED IN CREAM
(4 servings)

2 fresh trout
250 g fresh or frozen boletus wild mushrooms
100 g onion
200 g butter
200 ml sour cream, 18 % fat
100 ml olive oil
Salt, white pepper, lemon pepper and vegeta to taste.

Decoration:
50 g grain sprouts
25 g spring onion
25 ml balsamic vinegar
1 lemon
1 carrot
8 cherry tomatoes
8 pieces of spaghetti

Dress the trout, wash it, fillet and skin it.
Rinse the fillets and dry well.
Season with salt and lemon pepper.
Fold each fillet in half to create a pocket.
The trout pockets will be filled with stuffing.

Prepare the stuffing:
mince an onion and fry in olive oil.
Cut the mushrooms into strips and add to the browned onions.
Season with white pepper and vegeta.
When nearly finished frying, add the butter. 

Place the prepared fish in a ceramic baking tray and cover with sour cream.
Bake in an oven at 180o C for 20 – 25 minutes. 
Decorate with lemon wedges, spaghetti toasted in olive oil, reduced balsamic vinegar,
cherry tomatoes, grain sprouts, hollowed out boiled carrot and spring onion.



Wykonanie: Katarzyna Piega, Szymon Morawski
Opiekun: Małgorzata Orłowiejska

Zespół Szkół w Trzyciążu
32-353 Trzyciąż 72



4 pstrągi (po ok. 350 g)
30 g suszonych kapeluszy prawdziwków       
100 g suszonych pomidorów w oliwie          
20 g bryndzy                            
20 szt. oliwek                            
80 g cebuli                              
3-4 ząbki czosnku                        
1 cytryna                            
1 pęczek pietruszki            
4 gałązki rozmarynu                       
sól
pieprz kolorowy
olej

Prawdziwki namoczyć na około 2-3 godziny.
Rybę oczyścić, usunąć ości odcinając je od płata mięsa wraz z kręgosłupem, umyć, osuszyć ręcznikiem kuchennym.
Ząbki czosnku rozetrzeć z solą, natrzeć rybę z zewnątrz i od środka, skropić sokiem z cytryny posypać kolorowym zmielonym pieprzem.
Do jamy brzusznej włożyć parę gałązek pietruszki i rozmarynu, odstawić rybę na min.1 godz. do lodówki.
Namoczone prawdziwki, suszone pomidory pokroić w paseczki.
Na patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy z 2 łyżkami zalewy z pomidorów, dodać pokrojoną w piórka cebulę i zeszklić.
Dodać paski grzybów, dusić ok. 5 min., pod koniec dodać suszone pomidory.
Zdjąć farsz z ognia, wymieszać z posiekaną zieloną pietruszką, poćwiartowanymi oliwkami i pokruszoną bryndzą, doprawić solą
i pieprzem ewentualnie przecierem z pomidorów.
Z tuszki ryby usunąć zioła, nadziać farszem, spiąć szpilkami i zasznurować nićmi kuchennymi. 
Ruszt posmarować olejem, rozgrzać grill do temp 200-220o C. Pstrąga wyłożyć na ruszt, wypędzlować olejem, piec ok. 15-20 min.
Upieczoną rybę wyjąć z pieca, delikatnie usunąć szpilki i nić.

Podawać z ziemniaczkami z wody lub ryżem, grilowanymi warzywami i dipami.

P
S
T
R
Ą
G

 Z
 N

A
D

Z
IE

N
IE

M
 Z

 P
R
A
W

D
Z

IW
K

Ó
W

I 
S
U

S
Z

O
N
Y
C
h

 P
O
M

ID
O
R
Ó
W

 (
4 

po
rc
je
)

TROUT WITh WILD MUShROOM
AND SUN-DRIED TOMATO STUFFING

(4 servings)

4 trout around 350 g each
30 g wild boletus mushroom caps

100 g dried tomatoes in olive oil
20 g bryndza (mountain cheese)

20 olives
80 g onion

3-4 cloves of garlic
1 lemon

1 bunch parsley
4 sprigs rosemary

Salt 
Coloured pepper

Oil

Soak the mushrooms for 2 or 3 hours.
Clean the fish. Remove bones by cutting them off the fillet along with the spine.

Wash and dry with a paper towel.
Crush the garlic cloves with salt.

Rub the fish on the inside and outside, sprinkle with lemon juice and ground coloured pepper.
Place a few rosemary and parsley sprigs into the stomach opening and refrigerate for at least 1 hour.

Cut the soaked mushrooms and dried tomatoes into thin strips.
Heat 2 tablespoons of olive oil and 2 tablespoons of oil from the tomatoes in a pan.

Add diced onion and sweat. Add the mushroom slices and simmer for 5 minutes.
Towards the end, add tomato strips.

Remove from heat and mix with chopped parsley, quartered olives and crumbled cheese.
Season with salt, pepper and possibly tomato paste.

Remove the herbs from the fish and fill with the stuffing.
Pin together and tie down with kitchen twine. 

Grease the grill and pre-heat to 200-220°C. Place the trout on the grill and brush down with oil.
Bake for around 15 or 20 minutes.

Take the fish out of the oven and remove the pins and twine.

Serve with boiled potatoes or rice, grilled vegetables and dips.



I miejsce
Wykonanie: Oliwia Prusak, Michał Hajdus
Opiekun: Maria Bobek

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida 
ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków



400 g pstrąga 
300 g łososia
1 kapusta włoska 
1 por 

Marynata:
1 seler
1 marchew 
3 gałązki świeżego rozmarynu 
50 g cebuli 
50 ml białego wina 
150 ml oliwy 
sól, pieprz 

Ciasto pierogowe:
200 g mąki 
1 jajko 
sól 

Farsz ze szpinaku: 
200 g szpinaku 
50 g masła 
3 ząbki czosnku 
sól

Wywar z ryby: 
kręgosłup ryby pozostały z filetowania i głowy 
100 g cebuli
150 g selera 
200 g marchwi 
150 g pietruszki
sól, pieprz

Sos :
8 szt. krewetek (królewskie) 
200 g cebuli 
100 g ogonów rakowych 
150 ml śmietany 30% 
100 ml białego wina 
2 pomidory suszone 
sól, pieprz

 

Dekoracja: 
1 pęczek kopru 

świeży tymianek 
2 pomidory 

2 krewetki królewskie
 

Ryby wyfiletować i zamarynować na pół godziny w oliwie, winie, świeżym rozmarynie 
i drobno posiekanych warzywach.

Kapustę włoską sparzyć. Łososia i pstrąga zawinąć 
w kapustę i związać porem. Gotować w wywarze rybnym około 20 minut.

Sporządzić ciasto pierogowe.
Uformować pierożki z doprawionym szpinakiem.

Cebulę poddusić na oliwie, dodać pokrojone krewetki, ogony rakowe i pomidorki suszone, a następnie zalać winem, 
dodać śmietanę i doprawić do smaku.

Ułożyć na talerzu roladki, polać delikatnie sosem  i obok ułożyć pierożki ze szpinakiem.
Udekorować tymiankiem, koperkiem, pomidorami i krewetkami.
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TROUT AND SALMON ROLLS IN MEDITERRANEAN SAUCE
(4 servings)

400 g trout
300 g salmon
1 savoy cabbage
1 leek

Marinade:
1 celery 
1 carrot
3 sprigs fresh rosemary
50 g onion
50 ml white wine
150 ml olive oil
Salt, pepper

Dumpling dough:
200 g flour
1 egg
Salt

Spinach stuffing:
200 g spinach
50 g butter
3 cloves garlic
Salt

Fish stock:
Fish spine left over from the filleting process
Fish head
100 g onion
150 g celery
200 g carrots
150 g parsley
Salt, pepper

Sauce:
8 king prawns

200 g onion
100 g crayfish tails

150 ml cream, 30% fat
100 ml white wine
2 dried tomatoes

Salt, pepper

Decoration:
1 bunch dill

Fresh thyme
2 tomatoes

2 king prawns

Fillet the fish and marinade for half an hour in olive oil, wine, fresh rosemary and finely chopped vegetables.
Scald the savoy cabbage.

Wrap the salmon and trout in the cabbage and tie together with the leek.
Boil in fish stock for about 20 minutes.

Prepare dumpling dough.
Make dumplings with seasoned spinach.

Sweat onion in olive oil, add cut up prawns, crayfish tails and dried tomatoes.
Add wine, cream and season to taste.

Lay fish rolls on a plate, delicately cover with sauce and serve spinach dumplings on the side.
Decorate with thyme, dill, tomatoes and prawns.



II miejsce
Wykonanie: Łukasz Śmigowski, Jakub Broniszewski
Opiekun: Jadwiga Pękala

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz



2 filety z pstrąga  (po ok. 180 g)
150 g oscypka                                        
4 cukinie (po ok. 350 g)
30 g przyprawy do ryb ”Kamis”           
300 g cytryny                                        
50 g masła                                             
50 g oleju                                                
1 sałata Lollo Bianco                       
1 sałata Lollo Rosso                          .
400 g drobnych marynowanych borowików     
1 pęczek zielonej pietruszki                         
1 pęczek rzodkiewki                                  

Dodatki:
4 patyczki do szaszłyków                 
folia aluminiowa

Filety przekroić wzdłuż.
Każdy kawałek skropić sokiem z cytryny i dokładnie posypać przyprawą do ryb.
Cukinię umyć i pokroić na plastry.
Oscypek pokroić na plastry.
Na każdy kawałek ryby nałożyć kawałek masła, sera i plaster cukini.
Całość zwinąć i spiąć wykałaczkami.
Płaską formę polać olejem i ułożyć na niej roladki.
Przykryć folią aluminiową.
Wstawić do piekarnika.
Piec ok. 30 min. w temperaturze 180o C.
Upieczoną rybę ułożyć na talerzu i udekorować elementami dekoracyjnymi.
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ShEPERD’S TROUT ROLLS
(4 servings)

2 trout fillets, around 180 g each
150 g oscypek cheese
4 courgettes around 350 g each
30 g Kamis brand fish seasoning
300 g lemon
50 g butter
50 g oil
1 Lollo Bianco lettuce
1 Lollo rosso lettuce
400g small, pickled boletus wild mushrooms
1 bunch parsley
1 bunch radishes

Extras:
4 skewers
Aluminum foil

Cut the fillets lengthwise.
Carefully sprinkle each piece of fish with lemon juice and fish seasoning.
Wash the courgette and cut into slices.
Cut the cheese into slices. Lay a slice of butter, cheese and courgette on each piece of fish.
Roll the fillet and hold in place with a toothpick.
Grease a shallow baking tray and place the rolls in it.
Cover with aluminum foil.
Bake in an oven at 180o C for about 30 minutes.
Place the baked fish on a plate and decorate. 



Wykonanie: Dawid Handzel, Paulina Żądło
Opiekun: Aneta Ochender, Małgorzata Piskorska

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego
ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice



1 kg świeżych filetów z sandacza
0,5 - 0,75 kg cebuli
1/2 szklanki gęstej śmietany
1 łyżka kaparów
1 łyżeczka otartej skórki z cytryny
2 łyżki soku z cytryny
2/3 łyżeczki miodu
1 łyżka masła
sól, pieprz 

Dekoracja:
szczypiorek, natka pietruszki, rzodkiewka 

Umyte i osuszone filety z sandacza podzielić na 4 porcje, następnie skropić lekko sokiem z cytryny,
posypać solą i pieprzem i włożyć na kilkanaście minut do lodówki.
Cebule obrać, przepuścić przez sokowirówkę (powinno być około 2 i 1/2 szklanki soku).
Wyporcjowane filety ułożyć w rynience do gotowania ryb, zalać sokiem cebuli,
doprowadzić do wrzenia, a później gotować na maleńkim ogniu ok. 15 minut.
Śmietanę zmiksować z 2-3 łyżkami rybnego wywaru i miodem, następnie, ciągle mieszając,
dodać otartą skórkę z cytryny i łyżkę kaparów z pieprzem.
Żaroodporny półmisek posmarować masłem, ułożyć ugotowane filety z sandacza,
polać przygotowaną śmietaną i wstawić na kilka minut do rozgrzanego piekarnika.
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MAŁOPOLSKA-STYLE PIKEPERCh
(4 servings)

1 kg fresh pikeperch fillets
0.5 – 0.75 kg onion
1/2 glass thick cream
1 tablespoon capers
1 teaspoon grated lemon skin
2 tablespoons lemon juice
2/3 tablespoon honey
1 tablespoon butter
Salt, pepper

Decoration:
spring onion, parsley, radishes

Wash and divide the pikeperch fillets into 4 portions.
Gently sprinkle with lemon juice, salt and pepper.
Refrigerate for a few minutes. Peel and juice the onion (2 1/2 glasses of juice is required).
Place the portioned fillets in a baking tray, cover with onion juice, allow to start simmering and keep on very low heat for around 15 
minutes.
Mix the cream with 2 or 3 tablespoons of fish stock and honey.
Whilst constantly stirring, add the lemon skin and a tablespoon of capers with pepper.
Grease a heat resistant casserole with butter, add the pikeperch filets,
cover with the prepared cream and place in a pre-heated oven for a couple of minutes.



Wykonanie: Łukasz Kuszczak, Mariusz Zygmond
Opieka: Teresa Wrocławiak
Zespół Szkół Rolniczych im. A. Suskiego
ul. Kokoszów 71, 34-400 Nowy Targ



0,55 kg filetów z sandacza bez skóry  
200 g dzikiego ryżu 
150 g jabłek 
1 puszka gruszek w sosie  
50 ml łąckiej śliwowicy 
200 ml lipowego miodu pszczelego
30 ml oliwy z oliwek 
15 g pieprzu czerwonego ziarnistego 
sól

Marynata:
1 mango  
150 ml oliwy z oliwek 
200 g łagodnego ketchupu ,,Pudliszki,, 
suszony rozmaryn
pieprz biały mielony  
1 pęczek świeżego rozmarynu 

Z ketchupu, mango, świeżego i suszonego rozmarynu, oliwy z oliwek i białego pieprzu  sporządzić marynatę.
Mango umyć i pokroić w plastry.
Pozostałe składniki wymieszać.
Filet podzielić na cztery porcje, następnie natrzeć marynatą i przełożyć na przemian z wcześniej pokrojonymi plastrami mango
(zostawić kilka plastrów do dekoracji).
Ryż ugotować na sypko.
Jabłka umyć, obrać i wydrylować, podzielić na ćwiartki.
Gruszki odsączyć z syropu, podzielić na ćwiartki.
Rybę oczyścić z marynaty i wyłożyć na wcześniej naoliwioną blachę.
Włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 180o C i piec ok. 10 minut (tak aby się nie zeschła).
Na rozgrzaną patelnię wlać ok. 30 ml oliwy z oliwek, następnie wyłożyć na nią jabłka i gruszki, podsmażyć na złoty kolor.
Po uzyskaniu złocistej barwy, dodać miód i śliwowice łącką, po czym flambirować
(na patelni ostrożnie zapalić śliwowicę i poczekać, aż się wypali).
Po zakończeniu tych czynności wyjąć rybę z piekarnika i wyporcjować na talerze.
Następnie obok ryby wyłożyć podsmażone jabłka i gruszki oraz ryż.
Udekorować pozostałymi plastrami mango i sosem pozostałym z flambirowania.
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PIKEPERCh IN hONEY
(4 servings)

0.55 kg skinned pikeperch fillets
200 g wild rice
150 g apples
1 tin of pears in syrup
50 ml Łącka śliwowica (prune vodka)
200 ml linden honey
30 ml olive oil
15 g red pepper grains
Salt

Marinade:
1 mango
150 ml olive oil
200 g mild, Pudliszki brand ketchup
Dried rosemary
Ground white pepper
1 bunch fresh rosemary

Prepare a marinade from the ketchup, mango, fresh and dried rosemary, olive oil and white pepper.
Wash and slice the mango.
Mix the remaining ingredients.
Divide the fillets into 4 portions, rub with the marinade and make layers with the fillet and mango (leave a few slices for decoration).
Boil the rice. Wash the apples, peel and remove the core. Cut into quarters.
Remove the fish from the marinade and place in a baking tray which has been greased with olive oil.
Place in a pre-heated oven and bake for about 10 minutes at 180o C (do not let it dry out).
Pour 30 ml olive oil onto a pre-heated pan, add the apples and pears and fry until golden brown.
Add the honey and śliwowica and flambé (set the vodka on fire and wait until it stops burning).
Remove the fish from the oven and portion onto plates.
Serve the rice, apples and pears next to the fish.
Decorate with the remaining mango slices and pan sauce. 



Wykonanie: Sebastian Chmiest, Bartłomiej Sioła
Opiekun: Urszula Zych

Zespół Szkół „Skałka” w Bukownie
ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno



1 szczupak (około 1,5 kg)
3 jajka
1 pszenna bułka
250 ml mleka
2 – 3 łyżki tartej bułki
1 pęczek natki pietruszki
1 szt. startej gałki muszkatołowej 
szczypta cukru
sól i świeżo zmielony pieprz – do smaku

Rybę umyć, oskrobać, usunąć skrzela i oczy nie odcinając głowy.
Naciąć podbrzusze, wypatroszyć, uważając, by nie rozlać woreczka żółciowego.
Bardzo ostrym i cienkim nożem do filetowania
przeciąć mięso szczupaka od wewnątrz po stronie grzbietowej,
nie uszkadzając skóry, wyjąć kręgosłup z ośćmi, ściągnąć płaty mięsa.
Zalaną wcześniej mlekiem bułkę odcisnąć i zemleć razem z mięsem z ryby.
Dodać jajka, bułkę tartą, posiekaną natkę pietruszki i przyprawy.
Farsz wyrobić na jednolitą masę.
Rybę nadziać farszem niezbyt ściśle,
by nie popękała w trakcie pieczenia, zaszyć nacięcie lub spiąć wykałaczkami.
Położyć rybę na blasze, posmarować dobrze olejem,
włożyć do średnio nagrzanego piekarnika i piec około 40 minut.
W trakcie pieczenia należy co jakiś czas smarować rybę olejem
w celu ładnego zrumienienia skóry i uniknięcia wysuszenia.
Tak przygotowaną rybę można podawać na gorąco lub wystudzoną na zimno.

Ryż na masełku czosnkowym:
160 g ryżu długoziarnistego białego
160 g ryżu dzikiego czarnego
160 g masła
5 ząbków czosnku
sól do smaku

W dwóch garnkach nastawić wodę (na 160 g ryżu – 320 ml wody),
posolić do smaku, do gotującej wody wsypać odmierzoną ilość ryżu
i ugotować na sypko (uważać, aby nie rozgotować ryżu).
Ugotowany ryż odcedzić i wystudzić.
Roztopić masło na patelni, dodać rozgnieciony czosnek i wymieszać.
Następnie wsypać do tego roztopionego masła i czosnku obydwa rodzaje ryżu,
wszystko razem delikatnie mieszać do uzyskania odpowiedniej temperatury
(ryż ma być ciepły), uważając, aby nie przypalić ryżu.

Surówka z sałaty lodowej:
1 sztuka (główka) sałaty lodowej
100 g świeżej czerwonej papryki 

100 g świeżej żółtej papryki 
200 g świeżego ogórka 

50 g cebuli czerwonej

Warzywa umyć, osuszyć.
Sałatę porwać rękami lub pokroić w paski,
paprykę, cebulę i ogórka pokroić w kostkę,

dodać do sałaty i dobrze wymieszać,
następnie dodać sos Vinaigrette i wymieszać.

Sos Vinaigrette:
120 ml oleju

60 ml octu 
160 g cebuli

40 g zielonej pietruszki
1 ząbek czosnku

sól, pieprz do smaku
1 łyżka stołowa musztardy

Obrać cebulę i czosnek,
następnie drobno posiekać (najlepiej w blenderze),

pietruszkę wymyć i drobno posiekać,
wymieszać ocet i olej z przyprawami,

dodać pietruszkę i rozdrobnioną cebulę oraz czosnek
 wszystko dokładnie wymieszać

i dodać sos do surówki.
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STUFFED PIKE WITh GARLIC RICE
(4 servings)

1 pike (around 1.5 kg)
3 eggs
1 wheat roll
250 ml milk
2 – 3 tablespoons bread crumbs
1 bunch parsley
1 packet ground nutmeg
A pinch of sugar
Salt and freshly ground pepper to taste

Wash and scale the fish. Remove the gills and eyes without cutting off the head.
Cut open the stomach, remove the guts taking care not to break open the gall bladder.
With a slender, very sharp filleting knife, cut the meat from the spine, remove the bones and the fillets.
Soak a bread roll in milk and grind with the fish meat.
Add the eggs, bread crumbs, chopped parsley and seasoning.
Knead the filling into a smooth paste.
Loosely fill the fish with the stuffing to stop it from breaking whilst being baked.
Fasten the opening with thread or toothpicks.
Lay the fish on a baking tray, coat with oil and bake in an oven at medium heat for about 40 minutes.
In order to brown the fish and avoid drying out, coat with oil once in a while during the baking process.
The meal can be served hot or cold.

Rice in garlic butter:
160 g long-grained rice
160 g wild black rice
160 g butter
5 cloves of garlic
Salt to taste

Boil 2 pots of water (320 ml for 160 g rice), salt to taste.
Add the rice to the boiling water, making sure not to over-cook it.
Strain and cool the boiled rice. Melt butter in a pan, add crushed garlic and mix. 
Add both types of rice to the butter.
Gently mix until the desired temperature is reached (the rice should be warm).
Take care not to burn the rice.

Iceberg lettuce salad:
1 iceberg lettuce

100 g fresh, red peppers
100 g fresh, yellow peppers

200 g fresh cucumber
50 g red onion

Wash and dry the vegetables.
Tear the lettuce with your fingers or cut it into strips.

Dice the peppers, onion and cucumber.
Add to the lettuce and mix.

Add Vinaigrette sauce and mix.

Vinaigrette sauce:
120 ml oil

60 ml vinegar
160 g onion
40 g parsley

1 clove garlic
Salt, pepper to taste

1 tablespoon mustard

Peel and mince the onion and garlic
(you can also blend them).

Wash and finely chop the parsley.
Mix the oil and vinegar with the spices.

Add the parsley, onion and garlic.
Mix well and pour over the salad.



Wykonanie: Daisy Pazdro, Karolina Pomijan
Opiekun: Agata Kosowicz

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków



1 szczupak (ok. 1,5 kg)
1 duża cebula
1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
60 g suszonych moreli
2 ząbki czosnku
1 jajko
1/2  kostki masła
3 łyżki śmietany
1 łyżeczka soku z cytryny
1/4 łyżeczki skórki z otartej cytryny
sól i pieprz

Dekoracja:
1 czerwona marynowana papryka
2 gałązki zielonej pietruszki
1 główka strzępiatej zielonej sałaty (dekoracyjnej)
150 g zielonych winogron
150 g czerwonych winogron
5 szt. wąskich papryczek
1 cytryna
8 dużych ziemniaków
słodko-pikantny sos chili

Dodatki:
folia aluminiowa
białe nici lniane lub bawełniane

Umytą rybę osuszyć, odciąć głowę, ogon i płetwy.
Ostrym nożem naciąć skórę dookoła głowy i ściągnąć odklejające się mięso.
Ściągnąć skórę i natrzeć lekko solą, zostawić w chłodnym miejscu.
Rybę wypatroszyć, odfiletować, usunąć ości. 
Umyte morele namoczyć ok. 1 godzinę, odsączyć i pokroić w paseczki.
Drobno posiekaną cebulę przysmażyć na maśle.
Posiekany czosnek utrzeć z solą.
Orzechy uprażyć na patelni.
Mięso ryby przepuścić przez maszynkę i połączyć z orzechami, cebulą, morelami, czosnkiem,
dodać sok i skórkę z cytryny, sól, pieprz, śmietankę i całe surowe jajko.
Wyrobić masę.
Farszem nadziać skórę szczupaka i zaszyć.
Ułożyć w żaroodpornym naczyniu, wysmarowanym masłem, a szczupaka polać stopionym masłem.
W trakcie pieczenia skrapiać wodą i polać stopionym masłem.
Piec 40 min. w piekarniku w temp. 190o C.
Podawać udekorowane na gorąco z pieczonymi ziemniakami lub na zimno. 

Pieczone ziemniaki:
Umyte ziemniaki nakłuć widelcem,

zawinąć w folię i włożyć do piekarnika.
Piec około 1 godziny.

Upieczone ziemniaki wyjąć z folii,
naciąć głęboko na krzyż i rozchylić na boki.

Do środka włożyć masełko i posypać koperkiem.
Ziemniaki ułożyć dookoła ryby.
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bOURGEOIS STUFFED PIKEPERCh
(4 servings)

1 pikeperch (around 1.5 kg)
1 large onion
1/2 glass crushed walnuts
60 g dried apricots
2 cloves garlic
1 egg
1/2 packet butter
3 tablespoons cream
1 teaspoon lemon juice
1/4 teaspoon grated lemon skin
Salt, pepper

Decoration:
1 red, pickled pepper
2 sprigs parsley
1 head of decorative lettuce
150 g white grapes
150 g red grapes
5 narrow peppers
1 lemon
8 large potatoes
Sweet and hot chilly sauce

Extras:
Aluminum foil
White flax or cotton thread

Wash the fish and cut off the head, tail and fins. Use a sharp knife to cut the skin around the head and remove the loose meat.
Remove the skin and rub with salt. Leave in a cool place. Gut and fillet the fish. 
Soak the washed apricots for about 1 hour. Strain and cut into strips. Mince and onion and fry in butter.
Pound chopped garlic with salt. Toast the walnuts on a pan. Use a meat grinder to mix the fish, walnuts, onion, apricots and garlic.
Add lemon skin and juice, salt, pepper, cream and a whole, raw egg.
Knead into a paste. Fill the pikeperch skin with the stuffing and use thread to keep it from opening.
Place in a greased casserole and cover the pikeperch with melted butter.
Whilst baking, sprinkle with water and melted butter. Bake for around 40 minutes in an oven at 190o C.
Serve hot or cold with baked potatoes.  

baked potatoes:
Pierce boiled potatoes with a fork. Wrap in foil and place in an oven. Bake for about 1 hour.
Remove the potatoes from the foil, cut a cross shape in them and open up.
Add butter and sprinkle with dill. Arrange the potatoes around the fish.



Wykonanie: Łukasz Żołnierowicz, Wojciech Kazubowski
Opiekun: Beata Mucha

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia



1 szczupak (ok. 1,8 kg)
2 czerstwe bułki
2 jajka
2 cebule
200 ml mleka
1 pęczek zielonej pietruszki 
2 łyżki płatków migdałowych 
100 g rodzynek 
tłuszcz do smażenia
przyprawy

Dodatkowo:
folia aluminiowa

Rybę sprawić, odciąć głowę i płetwy, usunąć wnętrzności, oddzielić mięso od skóry i ości.
Na tłuszczu podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę i zmielić ją wraz z mięsem, dodając następnie namoczoną w mleku i odciśniętą bułkę.
Ugotowane na twardo białko z 1 jajka posiekać, dodać zieloną pietruszkę, migdały, rodzynki i surowe jajko.
Dokładnie wyrobić masę, doprawić do smaku.
Na rozłożoną na folii aluminiowej skórę nałożyć farsz i szczelnie zrolować.
Roladę piec w piekarniku około 40-50 minut, osobno upiec głowę szczupaka.
Ostudzoną roladę pokroić w plastry i odtworzyć kształt szczupaka dokładając głowę.
Udekorować.
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STAROPOLSKA STYLE STUFFED PIKE
(4 servings)

1 pike (around 1.8 kg)
2 dry bread rolls
2 eggs
2 onions
200 ml milk
1 sprig parsley
2 tablespoons almond flakes
100 g raisins
Grease for frying
Seasoning

Extra:
Aluminum foil

Prepare the fish, cut off the head, fins, remove the guts and bones.
Fry diced onion and grind with the bread rolls which have been previously soaked in milk.
Hard boil the white of 1 egg, chop, add chopped parsley, almonds, raisins and a raw egg.
Knead into a paste and season to taste. Place the filling into the skin on aluminum foil in a baking tray.
Roll tightly. Bake the roll in an oven for 40-50 minutes. Bake the pike head separately.
Cool the roll and slice it. Arrange in a fish shape, adding the head.
Decorate.



Wykonanie: Piotr Jaworski, Adam Wach
Opiekun: Małgorzata Bergel

Zespół Szkół w Dobczycach
ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce



600 g filetów ze szczupaka (bez skóry)                     
500 ml oleju 
60 g masła                                                              
8 plasterków wędzonego boczku                                           
1 długi liść  pora                                                                  
30 g szalotki (małe cebulki)                                   
100 ml białego wytrawnego wina 
200 ml wywaru rybnego                                                  
100 ml ciemnego wywaru cielęcego                                   
50 g śmietany 36%                                                 
2-3 gałązki świeżego tymianku                                             
2-3 gałązki rozmarynu                                                        
sól, pieprz do smaku
1 pęczek natki pietruszki                                                                                           

Oczyszczone filety podzielić na porcje.
Pory dokładnie umyć, sparzyć we wrzątku, schłodzić w zimnej wodzie.
Pokroić wzdłuż na cienkie paski. Szalotki pokroić w kostkę.
Porcje szczupaka posypać pieprzem, zawinąć każdą porcję w dwa plasterki boczku, związać porem.
Na patelni rozgrzać olej, dodać troszkę masła i obsmażyć szczupaka,
dołożyć małą gałązkę rozmarynu i tymianku, wsadzić na 6 min. do nagrzanego piekarnika.

Sos jasny - w małym garnku zeszklić na maśle szalotki, wlać białe wino i odparować,
dodać wywar rybny, kilka listków rozmarynu, gałązkę tymianku i zredukować, wlać śmietanę 
i chwilę gotować, zagęścić masłem. Przecedzić, doprawić do smaku, na koniec dodać posiekaną natkę pietruszki.

Sos ciemny - w drugim małym garnku zredukować ciemny wywar cielęcy do konsystencji syropu,
„wkręcić” troszkę masła i doprawić do smaku.

Szczupaka ułożyć na talerzu, dookoła polać jasnym sosem i nitką ciemnego sosu.

Wywar rybny:
300 g głów i płetw z ryby                     
1 marchew                                                             
1 pietruszka                                                            
1/2 selera                                                             
1 por                                                                       
4-5 ziaren ziela angielskiego                                                    
1 liść laurowy           
sól do smaku           
700 ml wody     

Głowy i płetwy z ryby umyć. Warzywa umyć obrać, opłukać, pokroić. Warzywa, głowy i płetwy włożyć do zimnej wody,
dodać ziele angielskie i liść laurowy. Gotować na małym ogniu ok. 1 godz. Pod koniec gotowania posolić.

Wywar cielęcy:
 300 g kości cielęcych                            

1 marchew                                   
1 pietruszka                                  

1 seler 
1 cebula                                        

Umyte kości włożyć do zimnej wody i gotować powoli 1godz.,
a następnie dodać umyte warzywa i gotować jeszcze 1 godz.
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PIKE IN SMOKED bACON
(4 servings)

600 g skinned pike fillets
500 ml oil
60 g butter
8 slices smoked bacon
1 long leek leaf
30 g shallots or small onions
100 ml dry white wine
200 ml fish stock
100 ml dark veal stock
50 g cream, 36 % fat
2-3 sprigs fresh thyme
2-3 sprigs rosemary
Salt, pepper to taste
1 sprig parsley

Clean the fillets and divide into serving portions.
Wash the leeks thouroughly, blanch and cool in cold water.
Cut lengthwise into thin strips. Dice the shallots.
Sprinkle pepper onto the pike portions.
Wrap each portion in two slices of bacon and tie down with the leek.
Heat a pan, add a bit of butter and fry the pike.
Add a small sprig of rosemary and thyme.
Bake for 6 minutes in a pre-heated oven.

Light sauce - Sweat onions in butter in a small pot.
Add white wine and reduce.
Add the cream and boil for a while.
Thicken with butter.
Strain, season to taste and add finely chopped parsley.

Dark sauce - In a small pot,
reduce the dark veal stock until it is as thick as syrup.
Stir in a bit of butter and season to taste. 

Serve the pike on a plate.
Coat with light sauce and a thread of dark sauce.

Fish stock:
300 g fish heads and fins

1 carrot
1 parsley

1/2 a celery
1 leek

4-5 grains allspice
1 bay leaf

Salt to taste
700 ml water

Wash the fish heads and fins.
Wash, peel and cut up the vegetables.

Put the vegetables, fish heads and fins into cold water.
Add the allspice and bay leaf. Simmer for 1 hour over low heat. 

Season with salt towards the end.

Veal stock:
300 g veal bones

1 carrot
1 parsley
1 celery
1 onion

Wash the bones, place in cold water and boil for 1 hour, slowly.
Add the washed vegetables and boil for another hour.



Wykonanie: Mariola Gwoździkowska, Krzysztof Broszkiewicz
Opiekun: Magdalena Hernik

Zespół Szkół w Dąbrowicy 
Chrostowa 1, 32-742 Sobolów



Ciasto naleśnikowe:
250 g mąki
250 ml wody
250 ml mleka
2 łyżki oleju
sól
2 jaja 
olej do smażenia

Z podanych składników sporządzić ciasto naleśnikowe
(mleko i wodę roztrzepać z jajami, następnie dodać przesianą mąkę, roztrzepać i na końcu dodać olej oraz sól).
Usmażyć naleśniki na oleju. Przykryć, aby nie wysychały.

Nadzienie:
600 g fileta z karpia zatorskiego
450 g szpinaku mrożonego 
2 ząbki czosnku
100 g masła
200 g śmietany
250 g sera żółtego
500 g pieczarek
1 pęczek szczypiorku
300 ml białego wina wytrawnego
pieprz, sól
2 jaja ugotowane na twardo

Sos beszamelowy:
400 ml mleka
4 żółtka
50 g masła
50 g mąki pszennej
1 kostka rosołowa z drobiu
1 łyżka cukru
50 ml soku z cytryny

Sporządzić sos beszamelowy: mąkę zrumienić na jasnozłoty kolor.
Zagotować mleko, dodać zrumienioną mąkę, masło, kostkę rosołową, żółtka, cukier i gotować na małym ogniu ok. 
10 minut. Po ugotowaniu dodać sok z cytryny i wymieszać. 

Dekoracja:
2 cytryny
2 limonki 

Pasta szpinakowa:
Zamrożony szpinak podsmażyć na maśle z czosnkiem i łyżką śmietany, 

a następnie doprawić solą i pieprzem. 
Pokrojone pieczarki podsmażyć na maśle i przyprawić solą.

Ser żółty zetrzeć na tarce na grubych oczkach.
Jaja ugotować na twardo i również zetrzeć na tarce.

Filety rybne gotować w białym winie z przyprawami 8 -10 minut. 

Naleśniki nadziewać:
jeden filetem z karpia i pastą szpinakową,

drugi - filetem z karpia, startym żółtym serem,
podsmażonymi pieczarkami i jajami ugotowanymi na twardo.

Naleśniki zwijać w rulon zamknięty i zapiekać w nagrzanym piekarniku
w temp. 1800 C, około 10 – 15 min.

Z reszty pasty szpinakowej sporządzić sos szpinakowy,
dodając do niego pozostałą część śmietany i miksując całość blenderem.

Następnie po upieczeniu przekroić ukośnie każdy naleśnik na pół,
i nakładać po jednej połowie naleśnika z rybno-szpinakowym nadzieniem

oraz po jednej połowie naleśnika z rybno-serowo-pieczarkowym nadzieniem.
Połówki naleśników związać szczypiorkiem,

polać dekoracyjnie sosem szpinakowym i beszamelowym.
Na koniec udekorować podsmażoną cytryną, limonką.
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SPRING CARP IN bEChAMEL SAUCE
(4 servings)

Pancake batter:
250 g flour
250 ml water
250 ml milk
2 tablespoons oil
Salt
2 eggs
Oil for frying

Mix the ingredients into pancake batter
(whip the milk and eggs, add sifted flour, whip and add oil and salt).
Fry pancakes in oil. Cover to prevent drying out.

Filling:
600 g Zator carp fillets
450 g frozen spinach
2 cloves garlic
100 g butter
200 g cream
250 g hard cheese
500 g mushrooms
1 bunch of spring onion
300 ml dry white wine
Salt, pepper
2 hard-boiled eggs

béchamel sauce:
400 ml milk
4 egg yolks
50 g butter
50 g wheat flour
1 chicken stock cube
1 tablespoon sugar
50 ml lemon juice

Make the béchamel sauce: fry the flour until it reaches a light yellow colour.
Boil the milk, add flour, butter, stock cube, egg yolks and sugar.
Boil over low heat for about 10 minutes. Add lemon juice and stir.

Decoration:
2 lemons

2 limes

Spinach paste::
Fry the frozen spinach in butter with some garlic and a tablespoon of cream.

Season with salt and pepper.

Cut the mushrooms and fry in butter.
Season with salt. Grate the cheese.

Hard-boil the eggs and grate. 
Boil the fish fillets in white wine with the seasoning for about 8 – 10 minutes.

Fill the pancakes:
one with carp fillet and spinach paste,

the other with carp fillet, grated cheese, fried mushrooms and hard-boiled eggs.
Fold the pancakes into rolls with closed ends and bake in a pre-heated oven at 1800 C for 10 -15 

minutes.
Use the rest of the spinach paste to make spinach sauce.

Do this by adding the left over cream and mixing in a blender.
Cut the pancakes diagonally and serve one half with the fish and spinach stuffing.

Serve the other half with fish, cheese and mushroom stuffing.
Wrap the pancake halves with spring onion.

Decorate with the spinach and béchamel sauce.
Decorate with fried lemon and lime.



Wykonanie: Adam Tekiela, Łukasz Żytkowicz
Opiekun: Katarzyna Stopa

Zespół Szkół w Czchowie
ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów



Zapiekany filet dunajcowy:
0,8 kg filetów z pstrąga lub szczupaka
120 g krewetek
1/2 cytryny
100 g chudego twarogu
150 g serka fromage ziołowego (warzywny) lub innego o konsystencji kremu
100 g kwaśnej śmietany
1 jajko
20 g masła
125 ml wytrawnego białego wina
1 pęczek koperku
sól, pieprz, ostra papryka w proszku 

Filety oczyścić, opłukać, skropić sokiem z cytryny i posolić.
Odstawić na 15 minut w chłodne miejsce.
Wymieszać twarożek z serkiem, śmietaną i jajkiem, dodać sól i posiekany koperek.
Żaroodporną formę wysmarować masłem, włożyć filety rybne i przygotowane wcześniej krewetki.
Polać białym winem, na wierzch wyłożyć twarożek z przyprawami.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut w temperaturze 180-190o C. 
Po upieczeniu, podzielić na porcje i podawać ułożone na szparagach.

Ryż z szafranem na słodko:
400 g ryżu
100 g cukru
szczypta nitek z szafranu
600 ml wody
10 g masła
3 goździki
3 owoce kardamonu
25 g rodzynek sułtańskich

Ryż opłukać i zagotować.
Na wpół miękki ryż, odsączyć i odstawić.
W oddzielnym rondlu zagotować wodę z cukrem i szafranem (sporządzić syrop).
Rozgrzać masło wraz z goździkami i kardamonem, mieszając od czasu do czasu.
Zdjąć z ognia.
Rondel z ryżem ponownie ustawić na ogniu, dodać rodzynki i dobrze wymieszać, a następnie dodać syrop z szafranu,
masło z przyprawami i gotować na małym ogniu przez 15 minut.
Podawać jako dodatek do ryby.

Szparagi z kremem awokado:
500 g szparagów zielonych

5 g masła
5 ml soku z cytryny

10 g startej skórki limonki
100 g serka fromage (ziołowego)

sól, pieprz

Szparagi umyć, obrać ze skórki zaczynając poniżej główki, związać w pęczek.
Zagotować wodę, dodać szczyptę soli, masło, włożyć szparagi.

Gotować na małym ogniu około 15-20 min.
Dojrzałe awokado przekroić wzdłuż, wykroić pestkę i wydrążyć miąższ łyżeczką.

Skropić sokiem z cytryny i zmiksować na puree.
Dodać skórkę z limonki, sól, pieprz.

Połączyć z serkiem.
Szparagi podawać z kremem awokado.
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DUNAJEC bAKED FILLET
(4 servings)

Dunajec baked fillet:
0.8 kg trout or pike fillets
120 g shrimp
1/2 lemon
100 g lean soft white cheese
150 g herbal cream cheese
100 g sour cream
1 egg
20 g butter
125 ml dry white wine
1 bunch dill
Salt, pepper, hot pepper powder

Clean and rinse the fillets. Sprinkle with lemon juice and salt.
Leave for 15 minutes in a cool place.
Mix the soft white cheese with the cream cheese, cream and egg.
Add salt and chopped dill.
Grease a casserole, add the fillets and prepared shrimp.
Add white wine and coat with the herbal cheese.
Place in a pre-heated oven and bake for about 25 minutes at 180-190o C.
Portion and serve on asparagus.

Sweet saffron rice:
400 g rice
100 g sugar
a pinch of saffron
600 ml water
10 g butter
3 cloves
3 cardamoms
25 g sultana raisins

Rince and boil the rice.
Strain the rice when parboiled.
In a separate pot, boil water with sugar and saffron (make a syrup).
Heat butter with cloves and cardamoms, stirring from time to time.
Remove from heat. Place pot of rice back on heat, add raisins and stir well.
Add saffron syrup, seasoned butter and boil for 15 minutes over low heat.
Serve as a side dish to the fish.

Asparagus in avocado cream:
500 g green asparagus

5 g butter
5 ml lemon juice

10 g grated lime skin
100 g herbal cream cheese

Salt, pepper
 

Wash and peel the asparagus from below the crown.
Tie into a bundle.

Boil some water, add a pinch of salt, some butter and add the asparagus.
Boil over low heat for 15-20 minutes. Cut open a ripe avocado pear lengthwise. 

Remove the stone and skin using a spoon.
Sprinkle with lemon juice and blend into a paste.

Add the lime skin, salt and pepper. Mix with the cream cheese.
Serve the asparagus with the avocado paste.



Wykonanie: Monika Nycz , Krzysztof Kliś 
Opiekun: Irena Najbor, Dagmara Wróbel

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
Radocza 13, 34-100 Wadowice



Zupa rybna:
2 kg sprawionego karpia     
5,6 szt. rybich głów                                                                                              
3 l wody                                                                                                         
200 g cebuli                                                                                                      
100 g pietruszki                                                                                                
150 g marchewki                                                                                              
200 g ziemniaków                                                                                                 
30 g koncentratu pomidorowego                                                                           
10 g słodkiej papryki w proszku                                                                                  
10 g natki pietruszki                                                                                         
3 ząbki czosnku                                                                                                        
100 g masła                                                                                                         
100 g mąki pszennej                                                                                               
liść laurowy, sól, pieprz
       
Sprawione ryby opłukać,
odciąć głowy, ogony, płetwy, ściągnąć skórę, z głów usunąć oczy, skrzela.
Odłożyć 750 g mięsa, a z reszty ugotować wywar (2-3 godziny na bardzo małym ogniu),
przecedzić, dodać listek laurowy, pieprz, pokrojone w plasterki lub kostkę warzywa – gotować 30 minut.
Koncentrat przesmażyć z roztartym czosnkiem i połową masła.
Z wywaru wyjąć warzywa, mocno odciskając, ziemniaki zmiksować,
dodać przesmażony koncentrat, zagotować, doprawić solą, pieprzem, papryką w proszku.
Wrzucić pulpeciki rybne (można je gotować również oddzielnie), gotować bardzo wolno 15 minut.
Pulpety wyjąć na talerze, posypać natką.
Z reszty masła i 10 gramów mąki zrobić jasną zasmażkę, połączyć z zupą,
zagotować i podawać na talerze z pulpetami.
Na oddzielnym talerzyku podać grzanki. 

Pulpeciki: 
750 g mięsa z karpia                                                                                             
50 g czerstwej bułki                                                                                                
20 g mąki ziemniaczanej                                                                                         
150 g cebuli                                                                                                            
1 jajko                                                                                                                  
20 g masła                                                                                                                
10 g natki pietruszki                                                                                                
sól, pieprz

Bułkę namoczyć w wodzie, cebulę rozdrobnić. Rybę, odciśniętą bułkę i cebulę zmielić, dodać jajko, roztopiony tłuszcz, posiekaną natkę,
sól, pieprz do smaku.
Wyrobić masę rybną, uformować pulpeciki wielkości orzeszka i włożyć je do wrzącego wywaru (zupy lub osolonej wody),
gotować wolno 15 minut.

Grzanki:
5-6 kromek pieczywa tostowego                                                                                             

30 g masła                                                                                                                
3,4 ząbki czosnku                                                                                                              

2 łyżeczki przyprawy „Kamis”- suszone pomidory z czosnkiem i bazylią                        
1/2 łyżeczki oregano                                                                                                              

Z kromek delikatnie odciąć skórkę, każdą podzielić na 4 trójkąty,
posmarować je z obu stron masłem roztartym z ziołami i czosnkiem, ułożyć na suchej blasze i zapiec.

Sos czosnkowo-jogurtowy:
150 g jogurtu naturalnego                                                                                                  

2 ząbki czosnku                                                                                                                  
sól, pieprz

Jogurt połączyć z roztartym czosnkiem, doprawić.

Z
A
T
O
R
S
K

A
 Z

U
P
A
 R

Y
b
N
A

(4
 p

orc
je
)

ZATOR FISh SOUP
(4 servings)

Fish soup:
2 kg cleaned carp
5 or 6 fish heads
3 l water
200 g onions
100 g parsley
150 g carrots
200 g potatoes
30 g tomato paste
10 g paprika
10 g parsley
3 cloves garlic
100 g butter
100 g wheat flour
Bay leaf, salt, pepper

Rinse the fish, cut off the heads, tails, fins and remove the skin.
Remove the eyes and gills from the heads.
Put aside 750 g meat and use the rest to prepare the stock (2 or 3 hours over very low heat).
Strain, add bay leaf, pepper, diced or sliced vegetables and boil for about half an hour.
Fry the tomato paste with crushed garlic and half the butter.
Remove the vegetables from the stock, strain well, blend the potatoes,
add the fried tomato paste, boil and season with salt, pepper and paprika.
Add fish balls (can also be boiled separately) and boil for about 15 minutes.
Take out the fish balls and place on a plate.
Sprinkle with chopped parsley.
Use the rest of the butter and 10 g of flour to make a light roux.
Add to the soup, boil and serve in a soup plate with the fish balls.
Serve croutons separately.

Fish balls:
750 g carp meat
50 g dry bread roll
20 g potato flour
150 g onion
1 egg
20 g butter
10 g parsley
Salt, pepper

Soak the bread roll in water, chop the onion and grind with the fish. Add the egg, melted fat, shopped parsley and salt and pepper to taste. 
Knead into a fish paste and form into balls the size of a walnut. Put into boiling soup, water or stock. Boil slowly for around 15 minutes.

Croutons:
5-6 slices white bread

30 g butter
3 or 4 cloves garlic

2 teaspoons Kamis brand seasoning-dried tomatoes with garlic and basil
1/2 teaspoon oregano

Remove the skin from the bread.
Cut each slice into 4 triangles.

Coat both sides with butter mixed with crushed garlic and herbs.
Place on a dry baking try and bake. 

Garlic and yoghurt sauce:
150 g natural yoghurt

2 cloves garlic
Salt, pepper

Mix yoghurt with crushed garlic and season.



Wykonanie: Justyna Rajda, Łukasz Pluta
Opiekun: Zofia Wanat

Niepubliczne Technikum w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów 



5 świeżych pstrągów 
200 g cytryny
270 g sera typu feta  
500 g wędzonego boczku 
nać pietruszki, pęczek świeżego koperku, tymianku i rozmarynu 
1,5 kg ziemniaków 
2 jajka 
200 g mąki pszennej  
200 g cebuli 
100 g masła 
sól, pieprz, cukier
1 kg różyczek brokuła 
60 g płatków migdałowych

Pstrąga umyć i wyfiletować, przyprawić, skropić cytryną i odstawić na 15 minut do lodówki.
Ser rozgnieść widelcem, pietruszkę, koperek, tymianek, rozmaryn posiekać i wymieszać z wcześniej rozgniecionym serem.
Przygotowanym farszem wypełnić pstrągi, owinąć boczkiem, odstawić do lodówki.
Ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnym tarle, pozostawiając je na sitku do odcieknięcia,
dodać jajka, mąkę i wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić do smaku, uformować kluseczki i ugotować.
Pstrąga piec w temp. 1800 C przez 20 minut.
Cebulkę zeszklić na maśle, dodać ugotowane kluseczki.
Brokuły wrzucić na gotującą wodę wcześniej posoloną z dodatkiem cukru.
Tak przygotowane składniki wyłożyć na talerz i udekorować potrawę.
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GOLDEN STUFFED TROUT
(4 servings)

5 fresh trout
200 g lemon
270 g feta cheese
500 g smoked bacon
Parsley
a bunch of fresh dill
Thyme
Rosemary
1.5 kg potatoes
2 eggs
200 g wheat flour
200 g onion
100 g butter
Salt, pepper, sugar
1 kg broccoli
60 g almond flakes

Wash and fillet the trout. Season, sprinkle with lemon and refrigerate for 15 minutes.
Crush the cheese with a fork. Chop the parsley, dill, thyme and rosemary.
Mix with the cheese. Stuff the trout with the cheese filling.
Wrap in bacon and refrigerate. Grate the potatoes and strain.
Add the eggs, flour and mix well. Season to taste. Form into balls and boil.
Bake the trout for about 20 minutes at 1800 C.
Sweat the onion in butter and add the boiled potato balls.
Put the broccoli into salted boiling water with a pinch of sugar.
Serve on a plate and decorate.


