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Karp bez przykrego zapachu muÂ³u.

Â Â Swego czasu trafiÂ³em na ciekawy przepis jak przygotowaÃ¦ karpia by nie posiadaÂ³, specyficznego, niezbyt
przyjemnego zapachu. Nie pamiÃªtam autora artykuÂ³u, w ktÃ³rym przeczytaÂ³em o takim sposobie przygotowania
ryby. MinÃªÂ³o od tego czasu juÂ¿ kilkadziesiÂ±t lat i tylko tyle pozostaÂ³o mi w pamiÃªci, Â¿e jest to sposÃ³b
przygotowania karpia po Â¿ydowsku.
Â Â WiÃªkszoÂ¶Ã¦ z nas, zapach dna zbiornika wodnego, jaki moÂ¿na wyczuÃ¦ w tej potrawie, odbiera niezbyt
przyjemnie. OkazaÂ³o siÃª, Â¿e po zastosowaniu wspomnianego przepisu caÂ³y ten niezbyt przyjemny zapach
zniknÂ±Â³ jak kamfora. Co ciekawe miÃªso ryby, uzyskaÂ³o nie tylko inny zapach i smak, teraz ono posiada innÂ±
konsystencje, jest najdelikatniejszym z poÂ¶rÃ³d wszystkich tego typu potraw.
Â Â Do wykonania wÂ³aÂ¶ciwego zapeklowania karpia, naleÂ¿y przygotowaÃ¦ odpowiednie skÂ³adniki. WystÃªpuje
ich niewiele, bo tylko dwa i karp. Jest to cytryna i cebula. Istotna jest iloÂ¶Ã¦ tych skÂ³adnikÃ³w, ktÃ³ra za pierwszym
razem wydawaÂ³a mi siÃª stanowczo za duÂ¿a, mimo iloÂ¶Ã¦ wskazana w przepisie jest niezbÃªdna.
Â Â Â Â SkÂ³ad produktÃ³w; wedÂ³ug proporcji na jednÂ± okoÂ³o dwu kilogramowÂ± rybÃª.
1/ Karp 2 kg.
2/ Cebula 1kg.
3/ Cytryna 60 dkg.
Â Â Â¯adne przyprawy nie bÃªdÂ± potrzebne do przygotowania ryby, dopiero przy jej pieczeniu, moÂ¿na zastosowaÃ¦
sÃ³l i to w minimalnych iloÂ¶ciach, lub w ogÃ³le, bo miÃªso po peklowaniu uzyska specyficzny smak i zapach. Ten
specyficzny smak i zapach, bÃªdzie efektem poÂ³Â±czenia siÃª cech zapachowych skÂ³adnikÃ³w i powstanie
niespotykany wtÃ³rny, zarÃ³wno zapach jak i smak..
Â
Â Fot. 1 Przygotowane do peklowania trzy skÂ³adniki.Â
Â Karp pokrojony w cienkie porcje, wskazane jest by te porcje posiadaÂ³y podobna wielkoÂ¶Ã¦. Czas pieczenia po
procesie peklowania jest bardzo krÃ³tki i naleÂ¿y dobraÃ¦ wielkoÂ¶ciÂ± wszystkie porcje do jednego pieczenia. JeÂ¿eli
w trakcie krojenia przygotujemy rÃ³wne i niezbyt grube porcje (dzwonki dzielimy na poÂ³owÃª), to miÃªso ryby upiecze
siÃª w czasie dwÃ³ch trzech minut.
Cebula pokrojona tak jak do pieczenia, caÂ³y kilogram przygotowany w postaci drobnych frakcji.
Cytryny pokrojone w plastry, koÃ±cÃ³wki bÃªdÂ± rÃ³wnieÂ¿ wykorzystane, poprzez wyciÂ¶niÃªcie soku.

Â
Â Fot. 2 Pokrojony Karp.Â
Â Â
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Â Fot. 3 Pokrojona cebula.Â
Â ÂÂ
Â Fot. 4 Pokrojona w plastry cytryna.Â
Â Â Â Fot. 5 Pierwsza warstwa.Â
Â Naczynie do peklowania powinno byÃ¦ wysokie, by moÂ¿na byÂ³o uÂ³oÂ¿yÃ¦ jak najwiÃªkszÂ± iloÂ¶Ã¦ warstw.
Przygotowane produkty ukÂ³adamy w taki sposÃ³b by na dnie naczynia, (ktÃ³re pomieÂ¶ci je wszystkie) w pierwszej
kolejnoÂ¶ci naÂ³oÂ¿yÃ¦ cebulÃª, nastÃªpnie pojedynczÂ± warstwÃª ryby i ponownie kolejnÂ± warstwÃª cebuli. Na tak
uÂ³oÂ¿onÂ± pierwszÂ± warstwÃª kÂ³adziemy plastry cytryny wyciskajÂ±c z nich sok, ktÃ³ry przeniknie zarÃ³wno
cebule jak i rybÃª.Â

Â
Â Fot. 6 Kolejna warstwa.Â
Â Â Â ÂÂ
Fot. 7 UÂ³oÂ¿one wszystkie warstwy skÂ³adnikÃ³w przykrywamy szczelnie plastrami cytryny i na tak przygotowany
skÂ³ad wyciskamy sok z pozostaÂ³ych po krojeniu koÃ±cÃ³wek cytryn. NastÃªpnie wstawiamy naczynie do lodÃ³wki na
czas minimum 20 godz. jednak nie dÂ³uÂ¿szy niÂ¿ doba. DÂ³uÂ¿szy czas peklowania, spowoduje silniejsze nasycenie
zapachem i smakiem porcji ryby.
Â ÂÂ
Â Fot. 8 Porcje po oczyszczeniu z kawaÂ³kÃ³w cebuli..
Oczyszczamy porcje ryby nie stosujÂ±c do tego Â¿adnych pÂ³ynÃ³w, czynimy to rÃªcznie.
Â Â
Â Fot. 9 Przed przystÂ±pieniem do pieczenia otaczamy oczyszczone porcje w mÂ±ce.Â
Â Pieczemy na mocno rozgrzanym oleju, baczÂ±c by nie przywieraÂ³y do patelni. Wskazane jest czÃªste obracanie
porcji karpia. Jako przyprawÃª uÂ¿ywamy tylko niewielkich iloÂ¶ci soli, lub pieczemy bez soli, wedÂ³ug gustu
smakowego.
Ryba nasyciÂ³a siÃª specyficznym zapachem i smakiem, sama w sobie posiada aromat i smak.Â
ÂÂ Â ÂÂ
Â Fot. 10 Porcje po upieczeniu.
Â Â Â© Struski Andrzej fotografie Â© Magdalena Struska de Merowing.
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