
POKOJE GOŚCINNE RENATA KNITTER KOMNINO 3B

76-214 SMOŁDZINO WWW.KOMNINO.PL 603449826
komnino@op.pl FB www.facebok.com/Renata Knitter

Noclegi, wyżywienie  ,warsztaty,  rowery, kijki nordic 
walking, stół bilardowy ,stół pingpongowy, polowa 
wędzarnia ,grill, ognisko i kociołek gospodyni ,nalewki w 
służbie zdrowia, kuchnia regionalna - juki słowińskie, bufet 
kawowy, suchy prowiant, soki itp.

Na kwaterze obowiązuje REGULAMIN POBYTU.

- WARSZTATY FILCOWANIA NA MOKRO - CENA DO UZGODNIENIA /min.
5 osób/

- WARSZTATY SZYDEŁKOWANIA – CHUSTY - CENA DO UZGODNIENIA 
/min. 5 osób/

http://WWW.KOMNINO.PL/
http://www.facebok.com/Renata
mailto:komnino@op.pl


- WARSZTATY FLORYSTYCZNE – CENA DO UZGODNIENIA /min. 5 osób/

- WARSZTATY NAUKI GUILLINGU /min. 5 osób/





KUCHNIA REGIONALNA - JUKI SLOWIŃSKIE
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OFERTA POBYTOWA ROZBUDOWANA O PROPOZYCJE
SŁOWIŃSKIEGO SZLAKU RYBACKIEGO www.sgr.org.pl/slowinski-
szlak-rybacki/

ZAPRASZAMY
WWW.KOMNINO.PL 

WWW.SLOWINIEC.PL

SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI - SGR USTKA
www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki 

WWW.AGROTURYSTYKA.PL 

WWW.BOOKING.COM

http://WWW.BOOKING.COM/
http://WWW.AGROTURYSTYKA.PL/
http://www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki
http://WWW.SLOWINIEC.PL/
http://WWW.KOMNINO.PL/
http://www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki/
http://www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki/


Obiekt skategoryzowany przez PFTW GGW Warszawie ***

Wszystkie pokoje mają osobne wejścia z aneksem kuchennym, 
łazienką, zmywarką, telewizorem, lodówką z pełnym 
wyposażeniem z materiałami promocyjnymi i ofertą obiektu oraz 
internet, deski do prasowania, żelazka itp. Utwardzona 
nawierzchnia, oświetlenia na słupkach przy bramie wjazdowej 
oraz nad wejściem do każdego pokoju, dodatkowo dom jest 
wyposażony w oświetlenie ziemne nocne wokół domu. W każdym 
pokoju jest apteczka. Obiekt ma ubezpieczenie turystyczne w 
UNIQA. Jesteśmy otwarci i komunikatywni, staramy się ugościć 
wszystkich w atmosferze rodzinnej proponując posiłki z 
produktów eko z własnego ogrodu oraz od okolicznych 
producentów. Obiekt zrzeszony w Stowarzyszenie Rozwoju 
Turystyki Wiejskiej "Słowiniec" w Smołdzinie www.slowiniec.pl, 
www.agroturystyka.pl, www.booking.com   oraz w SGR Ustka - 
Słowiński Szlak Rybacki www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki/

Oferujemy pakiety pobytowe, warsztaty, wycieczki, mamy stół 
pingpongowy, bilardowy, plac zabaw, stoły, altanki, grill, miejsce
na ognisko oraz rowery na kwaterze. Współpracujemy, 
uczestniczymy w imprezach. Film o kwaterze 
https://www.youtube.com/watch?v=pt3-Du3yAyI   oraz nowa 
strona www.komnino.pl
Dodatkowa działalnością jest pracownia DEKORATORNIA wraz
ze sklepikiem stacjonarnym i sklepem internetowym 
www.komnino-dekoratornia.pl

Prowadzę Warsztaty rękodzielnicze /po wcześniejszym 
uzgodnieniu/ florystyczne, filcowania, guillingu, szydełkowania, 
pozostałe do uzgodnienia.

ZAPRASZAMY

http://www.komnino-dekoratornia.pl/
http://www.komnino.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=pt3-Du3yAyI
http://www.sgr.org.pl/slowinski-szlak-rybacki/
http://www.booking.com/
http://www.agroturystyka.pl/
http://www.slowiniec.pl/
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PSTRĄG Z GRILLA

Składniki:

 świeży, wypatroszony pstrąg ok. 400g

 marchewka, pietruszka, seler, por

 2 łyżki koperku

 łyżka koncentratu pomidorowego

 pół łyżeczki soli

Sposób przygotowania:
Umyj i dokładnie osusz pstrąga. Ułóż na folii aluminiowej. Warzywa obierz i pokrój w słupki 
o długości 2 cm. Wszystko wymieszaj i dodaj koncentrat pomidorowy i połowę ilości soli.
Faszeruj pstrąga, a na wierzchu posyp koperkiem i resztą soli. Zawiń szczelnie folią 
aluminiową. Włóż do lodówki na minimum 4 godziny, a nawet na całą noc. Po 
zamarynowaniu pstrąga rozgrzej grill, ułóż rybę na ruszcie i grilluj z każdej strony po 15
minut.

Farsz z ziół - drugi wariant podania pstrąga.

Posolonego pstrąga wysmaruj w środku marynatą (z dwóch łyżek oleju i pieprzu), do środka

ryby włóż natkę pietruszki, świeży koper i ząbek czosnku. Zawiń w folię aluminiową, grilluj

przez 15 minut, do miękkości ryby. Całość możesz skropić cytryną.

ZAPRASZAMY



Przepis na kociołek

Mój przepis na kociołek z ogniska od kilku lat pozostaje 

niezmienny. Czasami jednak dodaję inne warzywa lub przyprawy,

gdy takie mam właśnie pod ręką. Ale baza jest ta sama. Lubicie 

dania z kociołka z ogniska? Kociołek to taki garnek żeliwny, który 

wstawia się w ognisko, wprost w palenisko, lub zawiesza nad 

otwartym ogniem na trójnogu. Na takie dania jednogarnkowe 

mówi się prażonka, pieczonka, duszonka, kociołek lub jeszcze 

inaczej. Co kraj, to obyczaj. Co rodzina to inna nazwa. A wy, 

lubicie, znacie, jadacie, a może macie swój tajny przepis na 

kociołek, którym chcecie się ze mną podzielić?

Ja przygotowałam duszone, prażonkę lub pieczonkę w kociołku 10

litrowym. Po ugotowaniu, zmniejszyła się trochę objętość i w sam

raz starczyło dla kilku osób.

Składniki przepisu na kociołek
• 1 młoda kapusta

• 5 marchewek

• 3 pietruszki

• 4 łodygi selera naciowego lub kawałek selera

• 250 g pieczarek

• 3 cebule

• 1 kg ziemniaków

• 400 g suchej i namoczonej przez noc fasoli

• 120 ml tłuszczu (u mnie olej, który został po 

zjedzeniu suszonych pomidorów)

• woda

• 3-4 łyżki wędzonej słodkiej papryki

• 10 ząbków czosnku

• 1 łyczka kminku



• 1 łyczka soli

• 5 listków laurowych

• kilkanaście ziela angielskich

• 2 łyżeczki cząbru

• 1 łyżka majeranku

• 2 łyżeczki ostrej papryki wędzonej lub ostra papryka

Przygotowanie dania Kociołek
1. Przez noc moczę fasolę w wodzie.

2. Wszystkie warzywa obieram i kroję na kawałki, takie, jaki mi

odpowiadają wielkością.

3. Zewnętrznymi liśćmi kapusty wkładam kociołek, reszta kapusty

szatkuję.

4. Wrzucam poszatkowaną kapustę, fasolę z wodą w której się 

moczyła, obrane i pokrojone marchwie, pietruszki, łodygi selera,

pieczarki, cebulę, ziemniaki oraz wszystkie przyprawy. Dolewam

wodę, dokładnie tyle, aby przykryła warzywa i olej. Zamykam 

liście kapusty i lekko dociskam.

5. Garnek przykrywam, zamykam i wstawiam w ognisko. Taka

duszonka gotuje się około 60-75 minut.

6. Nakładam w miski i zjadamy :)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE PO WCZESNIEJSZYM UZGODNIENIU
603449826 komnino@op.pl ,FB

CENA TO 150ZŁ +NACZYNIA JEDNORAZOWE+ CHLEB WŁASNEGO 
WYPIEKU.NASZ KOCIOŁEK ZAWIESZA SIĘ NA TRÓJNOGU NAD 
OGNISKIEM I MA POJEMNOŚĆ 5L-STARCZA DLA 10 OSÓB .POLECAMY 
TAKŻE OGNISKO Z KIEŁBASKĄ ,WŁASNYM WYPIEKIEM CHLEBA I 
OGÓRKIEM 20 ZŁ/OSOBY-ZAPRASZAMY

mailto:komnino@op.pl


OFERTA WYCISKANYCH SOKÓW

11 korzyści ze świeżo wyciskanych soków:
1. Przyswoisz wartości odżywcze w mgnieniu oka. Substancje zawarte w
sokach trafiają do krwiobiegu w ciągu 15 minut i są przyswajalne prawie w 
90%. A substancje zawarte w warzywach i owocach zjedzonych w 
całości? Trafiają do krwiobiegu po ok. 5 godzinach i są przyswajane w 
20%. Spora różnica, prawda?

Dlaczego tak się dzieje? Układ pokarmowy musi doprowadzić wszystko, co 
zjemy, do formy półpłynnej. Do przyswojenia wartości odżywczych z 
marchewki organizm musi więc użyć dużej liczby enzymów, wytwarzanych 
przez wątrobę i trzustkę. Do przyswojenia soku z marchewki potrzebujemy 
nieporównywalnie mniej enzymów – więc nie obciążamy układu 
trawiennego.

Soki pozbawione są również... nierozpuszczalnego błonnika, który w 
całych owocach osłabia proces wchłaniania substancji odżywczych. W 
wyciśniętym soku pozostaje jedynie błonnik rozpuszczalny, który 
wspomaga działanie enzymów.

2. Mniej energii na trawienie – więcej dla Ciebie. Jeśli jemy warzywa i 
owoce w całości, organizm 80% swojej energii przeznacza na trawienie – a
mniej na procesy regulacji, samoleczenia, oczyszczania z toksyn. Świeżo 
wyciskane soki zawierają własne, endogenne enzymy, dzięki którym 
właściwie… trawią się same, nie obciążając Twojego organizmu.

3. Biologiczna esencja – i prawie żadnych strat. Badania naukowe 
wykazują, że wypicie soku z jednego kilograma warzyw lub owoców jest 
ekwiwalentem zjedzenia kilku kilogramów tych produktów. A czy jesteś w
stanie zjeść kilogram owoców lub warzyw każdego dnia?

4. Podkręć przemianę materii. Błonnik zawarty w sokach pobudza do 
pracy enzymy trawienne. No dobrze, a czy owoce i warzywa nie zawierają
błonnika? Zawierają – ale przyswojenie takiej jego ilości jest niemożliwe 
bez przejadania się.

5. Powiedz „do widzenia” toksynom. A w organizmie często zalegają ich 
kilogramy... Minerały organiczne, naturalne witaminy (lewoskrętne),



enzymy, flawony, kwas foliowy itp. wymiatają z Twojego organizmu 
toksyczne substancje.

6. Lecz się… naturalnie. Świeżo wyciskane soki zawierają łatwo 
przyswajalne tłuszcze, białka, enzymy, antybiotyki, hormony, witaminy i 
inne zdrowe substancje w o wiele większym stężeniu, niż całe owoce. 
Dzięki temu picie soków naturalnie wzmacnia odporność i reguluje 
gospodarkę hormonalną. Świeże soki w przeciwieństwie do 
chemicznych leków nie osłabiają odporności, a ją zwiększają.

7. Równowaga kwasowo-zasadowa. Zielone soki alkalizują organizm, 
przywracając równowagę w organizmie. Dlaczego to takie ważne? W 
dzisiejszych czasach prawie każdy ma zakwaszony organizm – a 
wszystkiemu winna dieta bogata w cukier, sól, białą mąkę i produkty 
przetworzone. Dlatego soki warzywne to podstawa w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych, raka...
Pamiętaj – takie działanie mają soki warzywne, najlepiej zielone. Soki z 
owoców zawierają wiele cukrów, więc w nadmiarze też mogą prowadzić do
zakwaszenia.

8. Regeneracja komórek i spowolnienie procesu starzenia. Świeżo 
wyciskane soki neutralizują wolne rodniki, które sieją spustoszenie w 
Twoim organizmie. Są odpowiedzialne za np. powstawanie 
nowotworów, przedwczesne starzenie się i wiele schorzeń.

9. Czysta krew. Świeżo wyciskane soki oczyszczają krew z toksyn i 
wspomagają pracę organów wewnętrznych. Doskonale wpływają na oczy,
zapobiegają między innymi zaćmie. Zapewniają też właściwe nawilżanie 
skóry.

10. Bilans dla zdrowia. Prawidłowy bilans sodowo-potasowy. W naszych 
organizmach jest za dużo sodu. Prawidłowy, minimalny stosunek potasu do
sodu wynosi 5:1. Ale…w naszych organizmach stosunek do sodu wynosi 
często nawet 1:2.
Soki z warzyw i owoców zawierają potas i śladowe ilości sodu, więc 
pomagają przywrócić tę równowagę.

ZAMÓW SOK U GOSPODYNI
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