
Gazeta
Minikowo - 8 maja 2011 r. egzemplarz bezpłatny

wydawca: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZYBydgoszcz, ul. Garbary 2. tel. 052 567 00 00

Targi Turystyczno-Ogrodnicze "Lato na wsi"

Akademii Produktu Regionalnego
W szeregu artykułów, zarówno popularnych, jak i naukowych 

można spotkać się z twierdzeniami, że rozwój turystyki wiejskiej, 
a zwłaszcza agroturystyki, może być najlepszym, a w każdym razie 
co najmniej bardzo dobrym rozwiązaniem  dla złagodzenia, jeśli nie 
likwidacji kłopotów, nurtujących dziś wieś polską.  Twierdzenia takie 
są słuszne dla terenów wiejskich pozbawionych możliwości wy-
raźniejszego wzrostu zatrudnienia pozarolniczego. Dotyczą więc 
one głównie obszarów tzw. „ściany wschodniej”, obejmującej 
Podlasie i część Mazowsza, a także niektórych okolic górskich. 
Charakteryzują się one czystym, mało skażonym środowiskiem 
przyrodniczym (m.in. Zielone Płuca Polski),  bogatymi walorami tu-
rystycznymi oraz – co jest jedną z przyczyn dobrego stanu śro-
dowiska – niską gęstością zaludnienia.

Tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują 
się w nieco innej sytuacji. Jest to region w większości silnie 
zurbanizowany i gęsto zaludniony. Środowisko przyrodnicze jest tu 
mocno zróżnicowane, a stopień jego przekształceń, a gdzie niegdzie 
uszkodzeń, lub nawet zniszczeń, jest dość znaczny. Poza obszarami 
Parków Krajobrazowych (Tucholski, Wdecki i Krajeński na północy 
oraz Gostynińsko-Włocławski na południu regionu) teren jest mocno 
zurbanizowany i intensywnie użytkowany rolniczo, co nie jest oko-
licznością sprzyjającą rozwojowi turystyki wiejskiej. Jednocześnie 
jednak istnienie dużych miast (aglomeracja bydgosko-toruńska oraz 
Grudziądz, Włocławek, Inowrocław) - co odróżnia nasz region od 
„ściany wschodniej” – jest jedną z mocnych stron, korzystnych dla tu-
rystyki. Miasta są bowiem naturalnym źródłem ruchu turystycznego, 
kierującego się na obszary o nieźle zachowanym środowisku 
naturalnym. W tym miejscu znajdujemy więc część odpowiedzi na 
pytanie, zawarte w tytule. Rozpatrzmy kolejne uwarunkowania 
szansy na rozwój turystyki wiejskiej.
1. Pierwszym warunkiem powodzenia wiejskich inicjatyw turystycz-
nych w naszym regionie jest dobry dojazd do wsi, w której pragniemy 
rozwijać agroturystykę. Gęsta sieć dróg wprawdzie ułatwia dojazd 
z każdego kierunku, ale problemy zaczynają się niejednokrotnie 
w bezpośredniej bliskości poszukiwanej wsi lub gospodarstwa. Braki 
w tej dziedzinie należy wyrównywać poprzez czytelną informację 
przydrożną, ustawianie map tablicowych i kierunkowskazów, 
a szczególnie przez umieszczanie szkiców dojazdu w anonsach 
internetowych.
2. Niezwykle ważnym czynnikiem przyciągającym turystów jest 
rodzaj oferty/produktu turystycznego. Tereny województwa są 
zróżnicowane pod względem jakości walorów turytycznych. Do 
najważniejszych należą oczywiście Bory Tucholskie i pozostałe 
Parki Krajobrazowe (w tym Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski, 
ważne zwłaszcza dla mieszkańców Torunia), ale także dolina Dolnej 
Wisły z rozciągającymi się po obu jej brzegach stromymi zboczami, 
łąkowa dolina Noteci, czy mniej zurbanizowane Kujawy wschodnie – 
wszystkie z licznymi rezerwatami przyrody. Przedsiębiorcy 
turystyczni z tych terenów teoretycznie mogą liczyć na największe 
zainteresowanie gości. Pytanie, jakie rodzi się przy powyższym, 
optymistycznym opisie, brzmi: „czy wszystkie osoby, organizujące 
turystykę wiejską na wskazanych terenach zawierają w swej ofercie 
możliwość korzystania przez turystów z tych walorów ?”. Wydaje się, 
że w większości – NIE. Wielką szansą dla rolników i pozostałych 
mieszkańców wsi byłoby więc włączenie do programów pobytu : wy-
cieczek (pieszych, rowerowych, konnych), spływów, rajdów, czy na-
wet spacerów kierowanych do opisanych atrakcji przyrodniczych, 
a także do pominiętych tu walorów utworzonych przez człowieka  
tj. zabytków, skansenów, muzeów, czy wreszcie ośrodków twór-
czości ludowej i pamiątkarstwa.
3. Przedsiębiorcy organizujący turystykę wiejską, a zwłaszcza 
agroturystykę, w rejonach mniej atrakcyjnych, położonych dalej od 
opisanych wyżej terenów, nie są jednak bez szans. Nie będzie 
przesadą twierdzenie, że w każdej okolicy wiejskiej, często w naj-
bliższym sąsiedztwie gospodarstwa można znaleźć miejsca, 
stanowiące raj dla mieszczuchów, trzeba je tylko pokazać. W tej 

kategorii mieszczą się takie zakątki jak niewielka łąka nad małym nawet 
jeziorkiem, czysty strumień śródleśny, jagodowy las, zarybiony stawek, czy 
spacerowa ścieżka przez lasy, łąki i pola uprawne (dla osób z wózkiem 
dziecięcym). Warunkiem korzystania z tych atrakcji i przyciągnięcia wielu 
turystów jest ich udostępnienie poprzez wyznaczenie dojścia, likwidację 
przeszkód na trasie dojścia, częściowe zaniechanie wypasu, usunięcie 
„śladów” po zwierzętach, zrobienie furtek w płotach i ogrodzeniach, usunięcie 
trzcin przybrzeżnych, urządzenie punktów widokowych, postawienie 
prymitywnych miejsc wypoczynku („ławki” z pni drzewnych) itp. Te rady, 
brzmiące dla niektórych może zbyt naiwnie, sprawdziły się w praktyce, 
a wysiłek przy ich realizacji opłacił się.
4. Innego rodzaju atrakcje można tanim kosztem zapewnić gościom w obrębie 
gospodarstwa. Przyjeżdżający turyści pragną odpocząć w ciszy i spokoju, a ich 
dzieci bawić się, nie przeszkadzając sobie wzajemnie i trzeba o tym pamiętać. 
Dorosłym urządzić ogródek wypoczynkowy z meblami ogrodowymi w zieleni 
i w cieniu oraz ognisko, grill, czy mini-golf zaś dzieciom plac zabaw, 
wyposażony w odpowiedni sprzęt. Miłośnicy zwierząt też powinni znaleźć coś 
dla siebie, a młodzi boiska do gier.
5. Na koniec sprawa pozornie najtrudniejsza: jak zapewnić gościom właściwy 
standard chwilowego pobytu w naszym domu wiejskim. Jeżeli dysponujemy 
obszernym lokalem z łazienką i jadalnią, co na wsi staje się dziś już normą, 
sprawa jest prosta. Wystarczy ścieśnić się, przenieść na lato na strych czy 
w inne miejsce nieużywane na co dzień. W przeciwnym razie nie obędzie się 
bez zainwestowania w remont, przebudowę lub dobudowę domu. Można 
podpowiedzieć, że najtańszym rozwiązaniem byłaby adaptacja strychu na 
jeden lub kilka pokoi do wynajęcia. Takie działanie można połączyć 
z dobudową w parterze pokoju lub łazienki u szczytu budynku, zyskując nad 
nim dodatkowo atrakcyjny taraso-balkon, z wejściem z zaadaptowanego 
strychu.

Prof. n. dr hab. Maciej Drzewiecki

- SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI? 

Pracownia produktu Regionalnego WSG w Bydgoszczy

TURYSTYKA WIEJSKA



Specjały na post duży i mały

Poszczono  nie tylko  w  piątki, czy podczas 
Wielkiego Postu i Adwentu ale także w przed-
dzień wszystkich dużych świąt kościelnych. 
W dni postne obowiązywał zakaz spożywania 
pokarmów mięsnych. Nie przeszkadzało to 
naszym  przodkom  dobrze  i smakowicie  zjeść. 
W te dni spożywano co innego ale nie znaczyło 
to, że jedzono mniej smacznie i mniej wy-
kwintnie. Przeglądając dziewiętnastowieczne 
propozycje menu śniadań, obiadów czy kolacji 
na czas postu, przekonamy się, że wykwintność 
proponowanych posiłków i zestawienia dań są 
tak znakomite, że chciało by się tak pościć 
codziennie. 

Same dobre rzeczy
Było wiedzą powszechną, że bez idealnie 

świeżych ryb i raków nie ma  wykwintnej kuchni, 
a dania nigdy nie zyskają wymaganej jakości. 
Dobre rzeczy robi się z dobrych rzeczy, a bardzo 
dobre - z bardzo dobrych. Dotyczy to nie tylko ryb 
ale także dodatków, przypraw i tłuszczy. To dla-
tego już w trzynastym wieku w dolinie Baryczy 
zbudowano pierwsze w Europie stawy, w których 
hodowano ryby, głównie karpie. Przez następne 
wieki, stawową hodowlę ryb prowadzono po-
wszechnie w całym kraju. Przy każdym dworze, 
dworku, pałacu hodowano ryby aby zawsze 
można było po nie sięgnąć i by idealnie świeże 
trafiały do kuchni, a potem na stół. Na małych 
rzeczkach i strumieniach budowano magazyny 
żywych ryb, a transportowano je na targi rzekami, 
w tratwach o podwójnym dnie.  W  mokrych piwni-
cach trzymano raki tucząc je poprzez polewanie 
kaszą gotowaną z mlekiem i zmuszając sko-
rupiaki do objadania się tym pokarmem, żeby były 
tłuste i dawały dużo masła rakowego nie-
zbędnego w przygotowaniu zupy rakowej czy 
sosu kardynalskiego. Turban z raków czyli szyjki 
racze w auszpiku ułożone misternie w formie do 
galaret w kształcie turbanu, były ozdobą nie-
jednego stołu. W siedemnastym wieku, w opinii 

kronikarzy i podróżników z zachodniej części 
Europy, Polacy byli uznawani za tych, którzy naj-
lepiej potrafią przyrządzać ryby słodkowodne. 
Opisy stołów postnych, w tym wigilijnych, są do-
wodem, że nie tylko na pańskich ale także na 
stołach mieszczańskich czy włościańskich ryb nie 
brakowało.

Katolik w beczce
Czas postu to czas powszechności śledzi na 

polskich stołach.  Śledzia nazywano w Polsce 
katolikiem, a te najlepsze, matiasy z biednej 
wówczas Holandii, były natychmiast po poło-
wach pakowane w beczki i wysyłane pocztą do 
Polski. Stąd powszechnie nazywano je pocz-
towymi. Polacy byli znani z tego, że na przy-
jemności stołu nigdy nie skąpili grosza. Dlatego 
za panowania naszego  ostatniego króla 
„Panowie szlachta” jadali więcej ostryg niż 
mieszkańcy Ostendy, którzy je do nas przy-
wozili. Śledź od zawsze znany jest jako pow-
szechna a nawet przysłowiowa przystawka 
i zakąska. Śledzie można przyrządzać i poda-
wać na sto i więcej sposobów, ale najpierw  
trochę wiedzy o tej sympatycznej rybce.

Śledź śledziowi nie równy
Może być duży lub mały. Może zawierać 

2% a nawet 24% tłuszczu. Tym właśnie różni się 
od śledzików bałtyckich król śledzi matias, 
łowiony przed rozrodem bez mlecza i ikry, 
zwany w dawnej Polsce pocztowym lub holen-
derskim ulikiem. Patroszony śledź bezpo-
średnio na łowisku jest solony i układany 
w beczkach. Rzadko mamy do czynienia ze 
śledziem świeżym, choć taki prosto z wędzarni 
lub smażony jest nie lada smakołykiem. 
Niezależnie od tego czy przyrządzamy śledzia 
w oliwie, w occie, korzennego, w czerwonym 
winie, rolmopsa czy panierowanego i smażo-
nego po wileńsku, jak na wigilię, czy z cebulą 
w śmietanie i nazywanego „po japońsku” 
(w Japonii naprawdę nic o tym nie wiedzą), 

w pomidorach czy w sałatce śledziowej, musimy 
go najpierw wymoczyć, aby pozbawić nasz 
surowiec nadmiaru soli. Czas tego moczenia 
zależy od naszego upodobania do mniej lub 
bardziej słonych potraw.

Dziś śledzie w handlu są już odgłowione, 
pozbawione skóry i nie wymagają tak długiego 
moczenia jak kiedyś, lecz tylko lekkiego 
spłukania pod bieżącą wodą. Przy zakupie pa-
miętajmy, że królem śledzi jest matias. Co-
kolwiek z niego zrobimy będzie na pewno dużo 
smaczniejsze niż z innego rodzaju śledzia. 

Śledź w węgrzynie, czyli w winie
Dla mnie najciekawszym sposobem poda-

nia śledzia na przystawkę, jest śledź w wę-
grzynie, czyli w czerwonym węgierskim winie. 
Na 1 kilogram płatów śledziowych trzeba przy-
gotować zalewę z 0,75 l czerwonego wina typu 
burgund (wino musi mieć bardzo dużo barwni-
ka), 0,5 kg cebuli pokrojonej w pióra, do której 
dodajemy 30 dag cukru, 0,375 l octu 10%, 10 g 
pieprzu naturalnego oraz 2 dag cynamonu. Wszy-
stkie składniki mieszamy, podgrzewamy i dopro-
wadzamy do wrzenia ale nie gotujemy. Na-
stępnie zalewę studzimy i wkładamy do niej 
wymoczone płaty śledziowe wstawiając je na 
3–4 dni do lodówki. Śledź w czerwonym winie,  
dawniej  nazywany w  węgrzynie, jest bardzo 
smaczny i jedzą go nawet ci, którzy za śledziami 
nie przepadają.

Śledź w cytrynie
Inną moją propozycją jest śledź w zalewie 

cytrynowej. Wymoczonego, ale krótko, przez 
2 godziny, należy włożyć do zalewy. Aby ją 
sporządzić potrzeba 1 szklankę soku z cytryny, 
0,5 szklanki cukru (lub mniej, wg gustu) oraz 
cztery cebule bardzo drobno posiekane i spa-
rzone wrzątkiem. Sok z cytryn i cukier przy-
prawiamy dużą ilością białego pieprzu i dobrze 
mieszamy. Dodajemy cebulę i cały pęczek 
posiekanej natki pietruszki lub, co preferuję, 
dużo drobno posiekanych marynowanych praw-
dziwków. Śledzie kroimy w kwadraty i układamy 
w naczyniu  warstwami, przelewając zalewą. 
Umieszczamy potrawę  w lodówce na jeden 
dzień. A później już tylko przyjemność jedzenia, 
koniecznie z ciemnym pieczywem. 

Ryby i grzyby
Znakomitością w Polskiej Kuchni jest śledź 
w grzybach. Na 1 kg płatów śledziowych, przy-
gotowanych jak w poprzednim przepisie, potrzeb-
ne nam będzie 10 – 15 dag suszonych pra-
wdziwków.  Prawdziwki  myjemy, zalewamy wo-
dą, a następnie gotujemy do miękkości w nie-
wielkiej ilości wody (ważne). Gdy grzyby są 
miękkie, wyjmujemy je z wody, drobno kroimy, 
najlepiej w paseczki, i smażymy na maśle na 
patelni. W tym czasie gotujemy wodę po grzy-
bach, aż zredukuje się do połowy. Następnie do 
tego wywaru dodajemy nieco dobrej oliwy. Przy-
prawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem. Wrzu-
camy z powrotem smażone grzyby razem z ce-
bulką i studzimy. Śledzie kroimy w kwadraty, 
układamy warstwami w naczyniu lub w słoiku, prze-
kładając farszem grzybowym. Po kilku godzinach 
śledzie w prawdziwkach można podać na stół.

W Polsce, szczególnie w Pierwszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów wyzna-
wano wiele religii. Wśród tej różnorodności dominowały dwie - rzymsko-
katolicka i prawosławna. Zarówno jedna, jak i druga wymagały od swoich 
wyznawców przestrzegania postów, a dni bezmięsnych było w kalendarzu 
więcej niż dzisiaj  i  często czasy postów się nie pokrywały.

Dr Grzegorz Russak poleca

POLSKIE SMAKI - RYBY I RAKI
Śledź wyrolowany

A teraz o rolmopsach. Bywają różne, ale 
przywilejem piszącego felietony jest możliwość 
wyboru takiego rolmopsa, który moim zdaniem 
jest charakterystyczny dla naszej kuchni i we-
dług mnie najsmaczniejszy. Wymoczone płaty 
śledziowe, koniecznie z matiasa, smarujemy 
musztardą sarepską, posypujemy pieprzem 
i układamy na nich bardzo cieniutkie plasterki  
ogórka konserwowego i cebuli. Następnie 
zwijamy płaty w rulony i spinamy  wykałaczkami 
i wbijamy 3-4 goździki. Układamy w słoju. 
Zalewamy takie rolmopsy wcześniej przygoto-
waną, ostudzoną zalewą, którą robimy w pro-
porcji: 1 szklanka octu 10% na 4 szklanki wody, 
z dodatkiem cebuli pokrojonej w plastry. Doda-
jemy trochę cukru, liść laurowy, ziele angielskie 
i pieprz oraz mielone goździki.  W takiej zalewie 
przetrzymujemy rolmopsy 2 dni.  Dla osób, które 
lubią mniej kwaśny i ostry smak śledzi, pro-
ponuję zalewę octową zlać po 2 dniach, a w jej 
miejsce wlać dobrą oliwę.

Pięknie podane 
ryby faszerowane

Polskie dziedzictwo kulinarne to ogromna 
ilość cudownych wspaniałych potraw z ryb. Jeśli 
mamy do dyspozycji dużego szczupaka, san-
dacza, duże okonie, to najlepiej zrobić wtedy 
taką rybę faszerowaną. Ostrym cienkim nożem, 
po sprawieniu z ryby zdejmujemy skórę odci-
namy głowę i ogon,  z łba usuwamy skrzela. 
Pozostałości po filetowaniu zalewamy wodą, 
dajemy dużo włoszczyzny, na 1½ kg szczupaka 
i ½ kg okoni dajemy 2 cebule, przyprawiamy 
zielem angielskim, pieprzem liściem laurowym
i gotujemy na tzw. smak. W tym czasie czyste 
mięso ze szczupaka i filety z okoni prze-
puszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa, 
dodając 2 małe cebule. Do tak przygotowanego 
farszu dajemy 1 kostkę masła, 4 żółtka, łyżkę 
stołową cukru, mielonego pieprzu, ½ łyżeczki 
świeżo mielonej gałki muszkatołowej, pęczek 
natki z pietruszki - drobno posiekanej, sól do 
smaku. Wszystko dobrze wyrabiamy i dodajemy 
10 – 20 dag  jasnych rodzynek sułtańskich, 
wcześniej wymoczonych w koniaku lub w wer-
mucie. Konsystencję farszu regulujemy tartą 
bułką. Taki farsz zawijamy w skórę ryby i umie-
szczamy w folii spożywczej lub rękawie do 
pieczenia, formując baton. Zawiązujemy go 
z obu stron. Baton gotujemy w wywarze pod 
przykryciem. W wywarze gotujemy też głowę 
szczupaka i ogon pilnując aby się nie 
rozgotowały.  Baton po wystudzeniu rozwijamy 
z folii, porcjujemy. Możemy ułożyć porcje 
w naczyniu do zalania galaretą, dekorując 
misternie wykrawaną marchewką, liśćmi pora, 
obgotowanymi warzywami. Ugotowany bulion 
z ryby cedzimy. Do letniego dodajemy żelatynę 
i zalewamy faszerowaną rybę. Można też 
inaczej. Baton ustawiamy na postumencie 
z sałatki jarzynowej lub ryżu, układamy porcje 
sklejając je majonezem. Na majonez przy-
klejamy głowę i ogon do poporcjowanego 
batonu. Całość delikatnie smarujemy majone-
zem, mocno cytrynowym. Na szczupaku ukła-
damy łuskę z plastrowanego ogórka bez skórki. 
Oczy rybie robi się z majonezu i jagód aronii, 
a chcąc podkreślić wyjątkowość dania, dekoruje 
się głowę szczupaka koroną z marchewki. Ca-
łość pokrywamy cienką warstwą mocnej gala-
rety, robionej tak, jak do zalewania na półmisku 
w porcjach. W ten sposób faszeruje się przede 
wszystkim szczupaki i sandacze, dodając do 
nich filety ze świeżych, dużych okoni. 

Najpierw maślimy, potem dusimy
Wielką sławę w polskiej kuchni zdobył lin lub 

karaś w śmietanie. Ryby te panierowane 
w mące zmieszanej ze świeżo mielonym 
pieprzem i przyprawami smaży się na klaro-
wanym maśle. Kiedy ryba jest już całkowicie 
usmażona, co wymaga cierpliwości, przekłada 
się ją do naczynia, zalewa śmietaną z przy-
prawami, i zanurzoną w tej śmietanie piecze, 
a właściwie dusi. Tak przyrządzone karasie i liny 
to wyjątkowo smaczna propozycja, typowa dla 
naszej kuchni.

 

Łapiemy karpia
Polacy zawsze bardzo cenili sobie karpie. 

Z karpia robiono smakowite zupy, podawano 
gotowanego w szarym sosie, faszerowanego  
w galaretach. Dla mnie znakomity jest karp 
smażony z cebulą. Dziś często kupujemy karpie 
małe, 1 - kilogramowe. Dawniej warunkiem 
wykwintności dania z karpia smażonego była 
ryba o wadze 3 – 4 kg. Mięso takiego karpia, 
karmionego gniecionym zbożem, jest dojrzałe, 
o kremowym kolorze, smakiem przypomina 
bałtyckiego łososia. Taki karp jest najsmacz-
niejszy. Filety oprószone mąką ze świeżo zmie-
lonym pieprzem najlepiej smażyć w dużej ilości 
masła klarowanego, na złoty kolor. Kiedy filety 
są usmażone, całość zasypujemy dużą ilością 
cebuli krojonej w pióra. Kiedy cebula zmięknie, 
rybę przekłada się na cebulę i kiedy będzie już 
pięknie równo zeszklona, rybę podaje się do 
stołu. To prosty ale smakowity przepis. 

Ryba w zalewie
Polską specjalnością, znaną powszechnie 

wszędzie tam, gdzie ryb było więcej niż po-
trzeba, stało przyrządzanie ryb w zalewach 
octowych. Tak przyrządza się rozmaite gatunki 
ryb, a więc najpierw smaży się liny, szczupaki, 
sandacze, okonie, leszcze - szczególnie te 
duże, z rzek, węgorze i wszystkie inne gatunki  - 
małe i duże. Po usmażeniu umieszcza się je 
w słojach i zalewa marynatą. Marynatę robi się 
w proporcji 1 szklanka 10% octu, 4 szklanki 
wody. Po zagotowaniu wrzuca się do marynaty 
pokrojoną w pióro cebulę, ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, dodaje  się cukier, sól. Taką 

marynatą zalewamy ułożone w słoiku ryby. Jak 
ryba jest bardzo świeża, to często zalewa 
zamienia się w smakowitą galaretę. A co naj-
ważniejsze, w zalewie ości ryb stają się kruche 
i na pewno nie zaprowadzą nas na ostry dyżur 
do laryngologa. 

Rybne zupy i rosoły 
na nasze stoły

Dziś rzadko na naszych stołach goszczą 
zupy rybne. Zachwycamy się tymi zupami 
podczas dalekich podróży, a zupełnie zniknęły 
one z naszej gastronomii. Może dlatego że 
o bardzo świeże ryby było bardzo trudno 
w przeszłych czasach  a  może dlatego, że nie 
zawsze robiono zupy zgodnie z zasadami. Zupa 
rybna jest najsmaczniejsza, kiedy gotujemy ją 
z różnych gatunków ryb, a wśród nich, co może 
być zaskoczeniem, najsmaczniejsze są te, do 
których dodamy kilka jazgarzy. Ryby w samej 
tylko wodzie, bez żadnych dodatków, powin-
niśmy gotować ok. 3 godzin na małym ogniu. 
Zupy rybne gotuje się na tym co zostaje po 
filetowaniu ryby: na głowach i rożnych małych 
rybkach. Po 3 godzinach gotowania z wywaru 
usuwa się wszystkie ości i kości z głów. Do 
takiego wywaru, który poprzez długie gotowanie 
traci mocny rybno - jeziorowy smak, dodajemy 
warzywa -  włoszczyznę, cebulę, lub większą 
ilość porów, ziele angielskie, liść laurowy, 
pieprz, sól i, co znakomicie poprawia smak zupy 
rybnej, nać selera związaną nitką w pęczek. Po 
pół godzinie gotowania, nać selerową usuwamy 
z zupy. Ostatecznie zupę przyprawiamy, 
zakwaszając cytryną i zabielając (lub nie), 
śmietaną. Zupy rybne podaje się z kluseczkami, 
makaronem, ryżem i bardzo często z knelem 
rybnym w formie kuleczek lub z filetami rybnymi 
krótko, bo najwyżej 10 min, gotowanymi w tym 
rybnym bulionie. Tak przyrządza się zupę rybną 
z różnych gatunków ryb. Znakomite są rosoły 
z małych  węgorzy lub z miętusa, który smakuje  
jak drobiowy.

Nic jednak nie dorównuje w smaku zupie 
rakowej, delikatnemu rosołowi z cielęciny 
zaprawionemu masłem rakowym i zbielonemu 
śmietaną, z nadzianymi siekanym mięsem 
raczym, natką pietruszki i odrobiną bułki tartej 
lub kaszki, raczymi tułczubami.


