
Hodowla ryb w stawach milickich ma swoją długą historię. Pierwsze stawy 

budowali mnisi już w okresie średniowiecza, karpie przyrządzane na różne sposoby 

stanowiły bowiem ulubioną potrawę w okresie licznych postów. Z upływem wieków 

doskonalono sposoby hodowli, dzięki temu z czasem na tych terenach rozwinęła się 

dobrze zorganizowana gospodarka rybacka i do dziś stawy milickie są największym 

w Europie kompleksem zbiorników hodowlanych. 

• Ekologiczna hodowla na obszarze objętym rezerwatem przyrody. 

• Karmienie tylko naturalnymi zbożami.

• Poddawanie procesowi płukania pozwalającemu na oczyszczenie ryby i usunięcie  

posmaku charakterystycznego dla niektórych gatunków ryb słodkowodnych.

• Doświadczona kadra ichtiologów dbająca o wysoką jakość ryb. 

• Hodowla pod nadzorem weterynaryjnym oraz przy spełnieniu warunków  

humanitarnego traktowania ryb.

• Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Karp Milicki 
najlepszy na święta

Na zdjęciu: 
świąteczne paszteciki  
z karpiem milickim

więcej przepisów na
www.stawymilickie.pl

Dlaczego ryby ze Stawów Milickich?

dobre 
ryby

Naturalnie

karp milicki dostępny w sklepach tesco

Trzebnica
Wrocław
Brzeg Dolny
Oława
Świdnica
Dzierżoniów

Świebodzice
Wałbrzych
Jelenia Góra
Bogatynia
Bolesławiec
jawor

Lubin
Legnica
Głogów
Polkowice



Zupa gulaszowa

z karpiem milickim 

Świąteczne 
paszteciki 

śmietanowo-grzybowym

rybna

Karp  
w sosie

Składniki

Pasztet:
1 filet suma 
150 g surowego boczku
1 cebula
1 jajko
3 łyżki śmietanki (30%)
ok. 1,5 l bulionu warzywnego wraz z warzywami
2 szczypty suszonego imbiru
1/4 startej gałki muszkatołowej
kromka ciemnego pieczywa
plastry pancetty, sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Przygotowanie pasztetu: podgrzać w garnku bulion,  
a kiedy zawrze włożyć suma. Czekając, aż sum się ugotuje 
podsmażyć boczek z cebulą. Odstawić boczek z cebulą 
oraz suma do ostygnięcia. Z ostudzonego suma ściągnąć 
skórę. Boczek z cebulą, suma i warzywa z bulionu zmielić, 
a na koniec przepuścić przez maszynkę kromkę pieczywa. 
Do zmielonej masy dodać jajko oraz słodką śmietankę. 
Masę dokładnie wymieszać i przyprawić imbirem, gałką 
muszkatołową, solą i pieprzem. Wymieszać masę. Foremkę 
wyłożyć plastrami pancetty i przełożyć do niej masę.  
Piec w piekarniku w temp. 180 st. C przez 35 minut.

Przygotowanie konfitury: na rozgrzanej oliwie z oliwek 
podsmażyć pokrojoną cebulę i śliwki, dodać anyź i korę 
cynamonu. Kiedy cebula nieco zmięknię dodać 2 łyżki miodu 
i 3-4 łyżki octu balsamicznego. Obniżyć temperaturę patelni, 
by miód zbyt szybko się nie skarmelizował.  
Całość zamieszać i dusić 20 minut.

Składniki:
2 czerwone marchewki
1/4 kapusty włoskiej
pół selera
dwa małe korzenie pietruszki
biała część pora
ziele angielskie, liść laurowy, 
świeża pietruszka, lubczyk
mąka orkiszowa
sól, pieprz
4 filety z lina (lub innej ryby)
100 ml olej rzepakowy
300 ml białego półsłodkiego wina
400g przecieru pomidorowego
2 litry wody
80 g masła
zasmażka z mąki orkiszowej
50 ml białego półsłodkiego wina
śmietana chrzanowa: 120 g 18% 
śmietana + 20 g tartego chrzanu

Składniki

ok. 700 g karpia milickiego (filet lub dzwonki)
4 suszone pomidory
1/2 białej części pora
1 mała cebula
ok. 20 g suszonych grzybów 
5-6 gałązek tymianku
1 opakowanie ciasta francuskiego
1 żółtko
1,5 l buliony warzywnego
sól, pieprz
do posypania pasztecików (np. sól morska, czarnuszka, płatki chili)
1 kromka razowego chleba

Sposób przygotowania:
W garnku zagotować bulion, dodać grzyby i gotować na wolnym ogniu 
ok. 15 minut. Następnie do gorącego wywaru włożyć filety lub dzwonki 
z karpia i sparzyć je przez ok. 10 minut. Po tym czasie wyciągnąć 
łyżką cedzakową rybę oraz grzyby. Skórę i duże ości usunąć z ryby. 
W maszynce do mięsa zmielić mięso z karpia z grzybami, a na koniec 
przepuścić przez maszynkę kromkę razowego chleba. Cebulę, por, listki 
tymianku i suszone pomidory drobno posiekać i zeszklić na 1 łyżce oleju 
z suszonych pomidorów. Całość przełożyć do miski z karpiem i grzybami 
i dokładnie wymieszać doprawiając masę solą oraz pieprzem. 
Piekarnik nagrzać do ok. 180 st C. Z ciasta francuskiego wycinać 
dowolne kształty na paszteciki i wypełniać je masą z karpia i grzybów. 
Wierzch pasztecików posmarować rozmąconym żółtkiem z wodą  
i posypać solą morską, czarnuszką lub chili. Paszteciki ułożyć na 
blaszce do pieczenia i piec ok. 15 minut  aż ładnie się zrumienią.  
Podawać z czerwonym barszczem. 

zobacz film na 
www.stawymilickie.pl 

Składniki
80g suszonych grzybów
6 średnich ziemniaków
2 cebule złote
4 łyżki maki typ 450 
6 łyżek oleju rzepakowego
20ml rozpuszczonego masła
200g śmietany 18%
4 dzwonki karpia
2 łyżki posiekanego koperku
sól, pieprz 

Sposób przygotowania
Grzyby zalać letnią wodą, aby namokły i trzymać około 2,5 godziny. 
Dzwonki opanierować w mące i usmażyć. Na olej po rybie wrzucić 
cebulkę i obrane ziemniaki pokrojone w kostkę. Podsmażyć, 
żeby smaki przeszły do dodatków. Lekko podsypać mąką i zalać 
alkoholem.
Układać w brytfance na zmianę rybę z warzywami, kończąc 
grzybami wymieszanymi ze śmietaną. Dusić 30 minut na malutkim 
ogniu. Świeży koper na końcu doda aromatu.

Przepisy przygotowane  
przez Beatę ŚNiechowską,
zwyciężczynię 2. edycji  
programu masterchef

Przepisy przygotowane  
przez Michała Czekajło

i boczku z konfiturą z czerwonej cebuli

Pasztet 
z suma

Korzenna konfitura  
z czerwonej cebuli:
2-3 czerwone cebule
5-6 suszonych śliwek
2 gwiazdki anyżu
1 kora cynamonu
2 łyżki naturalnego miodu
4 łyżki octu balsamicznego

Sposób przygotowania:
Rybę filetujemy, filety doprawiamy  
i odkładamy. Pozostałe części ryby kroimy 
na duże kawałki i wraz z głową doprawiamy  
i obtaczamy w mące. Warzywa kroimy na 
kęsy (kawałki 2-3 cm). Smażymy w dużym 
garnku z dodatkiem oleju zaczynając od 
części ryby, później dorzucając warzywa.  
Po obsmażeniu całości na złoty kolor 
zalewamy winem i wodą. Doprawiamy 
solą, pieprzem i ziołami. Gotujemy 40 
minut. Odłożone filety kroimy na 5 cm 
kostki i obtaczamy je w mące. Smażymy na 
maśle podlewając winem. Po odparowaniu 
przygotowujemy śmietanę. Lekko ją ubijamy 
trzepaczką i łączymy z łyżką stołową 
chrzanu. Wywar przecedzamy  
do mniejszego garnka i wlewamy przecier 
pomidorowy. Gotujemy 10 minut. Zupę 
serwujemy z podsmażonymi kawałkami  
fileta i ubitą śmietaną.



Tradycyjny produkt regionalny, hodowany w cyklu trzyletnim, 
karmiony naturalnymi zbożami. Jego mięso jest delikatne i choć 
zawiera sporo tłuszczu, to wraz z białkiem jest bardzo łatwo 
przyswajalne. Zawiera wiele soli mineralnych i witamin. Karp należy 
do ryb, których spożywanie polecane jest przez lekarzy jako 
profilaktyka zmniejszająca ryzyko choroby wieńcowej. 

Idealny dla każdego, kto dba 
o zdrowie i szczupłą sylwetkę. 
Amur należy do ryb karpio-
watych, jego mięso jest białe, 
bardzo delikatne, soczyste, 
jędrne i dużo chudsze od 
mięsa karpia. Amur ma rów-
nież mniej ości, które łatwo 
odchodzą od mięsa i nietrud-
ną do skrobania łuskę.

Ryba bardzo popularna  
i smaczna. Mięso jest białe, 
jędrne i mało-ościste. Warto 
przygotować go podobnie  
jak lina opiekając w śmietanie.  
Bardzo dobry do grillowania  
i wędzenia. 

Przygotowany w całości  
jest ozdobą każdego stołu,  
ma doskonały smak i nie ma 
ości. Idealnymi metodami  
przygotowania jesiotra są 
szybkie smażenie i pieczenie 
na ruszcie. Wielu zwolenników 
ma jesiotr wędzony 
w naturalnym dymie.

Mięso tołpygi zawiera dużo 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz sporą ilość 
witamin rozpuszczalnych  
w tłuszczach, dlatego ceniona 
jest za walory dietetyczne.  
Mięso tołpygi jest delikatne  
i kremowe, warto zamary-
nować je przed smażeniem, 
wówczas będzie wyjątkowo 
smaczne.

Mięso suma jest tłuste, 
ciemne i smaczne oraz nie 
ma ości. Tej ryby nie trzeba 
również skrobać, gdyż nie 
posiada łusek. Przygotowując 
suma do spożycia ściągamy 
z niego jedynie skórę. 
Wędzony, smażony, pieczony 
czy grillowany smakuje 
wybornie. 

Posiada bardzo smaczne, 
białe, średnio- tłuste i nieco 
słodkawe mięso o zabar-
wieniu bordowym. Lina nie 
skrobiemy bowiem ma bar-
dzo mocno osadzone łuski, 
wystarczy usunąć śluz i wrzu-
cić rybę na patelnię. Łuski roz-
puszczają się w temperaturze 
80 stopni tworząc smaczną 
chrupiącą skórkę.

Drapieżnik doskonale znany 
wędkarzom, idealna waga 
szczupaka to 1-3 kg. Jego  
mięso jest białe, zwarte 
i delikatne. Doskonale 
nadaje się do gotowania 
w wywarze warzywnym i do 
faszerowania.  
Bardzo smaczny jest także  
smażony lub pieczony. 

Najbardziej znaną rybą z Doliny Baryczy jest karp milicki – tradycyjny produkt regionalny. Od lat słynie  

z pierwszorzędnej jakości dającej gwarancję udanych potraw bez swoistego posmaku charakterystycznego 

dla innych karpi. Oferta Stawów Milickich to nie tylko karp, hodujemy również inne popularne gatunki ryb,  

które coraz częściej pojawiają się na polskich stołach. Wszystkie nasze ryby podobnie jak karp mają czysty 

smak mięsa i wysoką klasę jakości, dlatego polecane są jako niezbędny element w zdrowej diecie  

wzmacniającej odporność, dbającej o serce i pomagającej w odchudzaniu.

Ciało jest wyraźnie wygrzbie-
cone, pokryte drobnymi łuska-
mi. Cechą charakterystyczną 
okonia są ciemne pręgi po 
bokach i ostra przednia płetwa 
grzbietowa. Posiada białe, 
jędrne, chude mięso z niedużą 
ilością ości. Doskonały posiłek 
dla stosujących dietę lekko-
strawną. Najlepiej smakuje z 
grilla, choć pieczony lub sma-
żony jest równie wyborny.

Nie tylko karp milicki

Karp milicki

Jesiotr

tołpyga

sum

lin

szczupak

okoń

amur

karaś

stawymilickie.pl


