Zupy powinny znaleźć się w naszym jadłospisie.
Są to bardzo cenne źródła witamin i cennych składników
dla naszych organizmu.
W zależności jak je przygotujesz, mogą mieć właściwości zdrowotne,
odchudzające czy po prostu doskonałe dla dzieci.
Każda zupa może być samodzielnym posiłkiem jak na przykład kolacją,
ale także elementem innego posiłku, na przykład obiadu.
Prócz niezbędnych witamin czy minerałów,
które dostarczają, mogą także pobudzić łaknienie czy metabolizm
poprzez ostre przyprawy, dostarczają płynów
do codziennego zapotrzebowania na nie.

Przy wspólnym
europejskim stole

Kuchnia włoska - Zupa minetsrone

Kuchnia francuska - ZUPA CEBULOWA – soupe à l’oignon
Nic tak nie rozgrzeje w chłodny dzień, jak talerz aromatycznej zupy. Świetnym
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2 małe marchewki
2 małe ziemniaki
pietruszka
2 gałązki selera naciowego
garść różyczek brokuła
pół szklanki groszku zielonego
garść zielonej fasolki
pół szklanki fasolki czerwonej z puszki
kawałek kapusty włoskiej
młoda cebula
kawałek pora
kilka listków szpinaku baby
pół szklanki sosu pomidorowego
pomidor do dekoracji
kilka świeżego lubczyku
10 listków świeżej bazylii
3 łyżki oliwy z oliwek
Przygotowanie:
Marchewkę pokroić w talarki, ziemniaki, cukinię, pietruszkę w małą kostkę, cebulę
i kapustę posiekać. Seler naciowy- w plasterki, fasolkę i por na mniejsze kawałki.
W dużym rondlu rozgrzać oliwę i przesmażyć na niej pokrojone warzywa – najpierw
cebulę i por potem dodać pozostałe warzywa (zostawić trochę plasterków selera
naciowego do dekoracji), smażyć 2-3 minuty, dodać sos pomidorowy i dusić jeszcze
2-3 minuty.
Potem podlać warzywa wywarem, gotować 15 minut. Pod koniec gotowania doprawić
solą i pieprzem, dodać fasolkę z puszki i posiekane listki lubczyku, bazylii i szpinaku.
Zupę minestrone podawać ze świeżym selerem naciowym i kawałkami świeżego
pomidora. Przed podaniem można posypać tartym parmezanem.

pomysłem na jesień jest francuska zupa cebulowa. Ma piękny kolor i obłędnie pachnie.
Sekretem jej smaku jest karmelizowana cebula. Zupę można podać z grzankami lub
zapiec w kokilkach pod ciastem francuskim.
Składniki
 500 g obranej cebuli,


3 łyżki klarowanego masła,



1 ząbek czosnku



200 ml białego wina,



ok. 750 ml bulionu warzywnego,



świeży tymianek,



sól i świeżo mielony pieprz.

Przepis
Cebulę obrać i pokroić w piórka, a czosnek przecisnąć przez praskę. Masło rozgrzać w
garnku o grubym dnie, dodać pokrojoną cebulę i smażyć na średnim ogniu, mieszając
tylko od czasu do czasu, aż stanie się lekko brązowa. Pod koniec dodać czosnek, dusić
jeszcze ok. minutę, wlać wino i wymieszać. Następnie zmniejszyć ogień i gotować tak
długo, aż płyn zredukuje się mniej więcej o połowę. Wtedy wlać bulion oraz tymianek i
gotować zupę na wolnym ogniu pod przykryciem przez minimum 30-40 minut.
Doprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą.

Horiatiki, czyli wiejska grecka zupa

Zupa bałkańska
Składniki:











Składniki - 4 duże porcje

1 bakłażan

2 ziemniaki
2 marchewki
2 cukinie
2 pory (tylko jasna część)
2 pomidory
1/2 szklanki oliwy
1 litr wody
sok z 1 cytryny
sól i pieprz do smaku

1 cebula
1 papryka (czerwona lub żółta)
2 ząbki czosnku
1 puszka pomidorów bez skórki (lub 4 dojrzałe pomidory obrane ze skórki)
300-500 ml pikantnego soku pomidorowego
oliwa z oliwek
sól i pieprz
dodatkowo:

Ziemniaki i marchewkę obieramy i kroimy w małą kostkę.
Cukinię również kroimy w kostkę, ale bez obierania.
Pory w cienkie plasterki. Pomidory sparzamy, obieramy ze skórki
i kroimy na osiem części.
Do garnka wlewamy wodę, a następnie wrzucamy wszystkie
warzywa poza pomidorami.
Zdejmujemy z gazu i na koniec dodajemy oliwę oraz sól
i pieprz do smaku.

gęsty jogurt naturalny
orzeszki piniowe
Wykonanie:
Bakłażana (wraz ze skórą) pokroić w drobną kostkę (max 1×1 cm). Pomidory, paprykę,
cebulę oraz czosnek zmielić w maszynce do mięsa. W garnku rozgrzać 3-4 łyżki oliwy i
dodać przecier warzywny. Gotować na średnim ogniu przez około 20 minut. Doprawić
do smaku solą i pieprzem. Dodać pokrojonego bakłażana, pikantny sok pomidorowy
(ilość zależy od tego jak gęsta ma być zupa) i dusić kolejne 20 minut, do czasu aż
bakłażan będzie miękki, ale nie rozgotowany. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Baskijska zupa rybna marmitako

Węgierska zupa gulaszowa

Składniki dla 4 osób:

Składniki:































wołowina bez kości - ½ kg
ziemniaki - 300 g
marchewka - 1 szt.
seler - ¼ szt.
papryka czerwona - 2 szt.
pomidory bez skórki - 1puszka
duża cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
olej – 3 łyżki
mielona słodka papryka - 2 łyżeczki
mielona ostra papryka - do smaku
kminek – ½ łyżeczki
sól – do smaku
pieprz czarny – do smaku
bulion - 1 i ½ litra

1 duża cebula
2 ząbki czosnku
2-3 łyżki oliwy z oliwek
1 duży, dojrzały pomidor, obrany ze skórki i drobno pokrojony
1 zielona papryka
1/3 czerwonej papryki
750 ml bulionu rybnego
50 ml białego, wytrawnego wina
4 średniej wielkości ziemniaki, obrane
500 g filetu z tuńczyka lub łososia, pokrojonego w kostkę
½ łyżeczki łagodnej papryki pimentón
½ łyżeczki ostrej papryki
sól do smaku
natka pietruszki posiekana do posypania

Wykonanie:
Sposób przygotowania:
Posiekaną w drobną kostkę cebulę usmaż na rozgrzanym tłuszczu, dodaj mięso
pokrojone w grubą kostkę. Obsmażone i lekko zrumienione mięso podlej odrobiną
bulionu i duś pod przykryciem 15 minut. Następnie dodaj pokrojoną marchewkę
i seler, przeciśnięty przez praskę czosnek i kminek. Dolej tyle bulionu, aby cała
zawartość garnka była nim przykryta i duś około 45 minut. Gdy mięso lekko
zmięknie dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i sól. Gdy one lekko zmiękną dodaj
pokrojone w kostkę papryki, pomidory z puszki, dolej bulionu do uzyskania
odpowiedniej konsystencji zupy. Całość gotuj na wolnym ogniu, aż mięso
i ziemniaki będą miękkie. Dopraw zupę do smaku pieprzem, ostrą papryką
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Cebulę i czosnek drobno siekamy.
W dużym garnku podgrzewamy oliwę i na niewielkim ogniu podsmażamy cebulę i
czosnek.
Dodajemy pomidora i pokrojoną w kostkę paprykę czerwoną i zieloną. Smażymy
około 2 minuty.
Do warzyw wlewamy białe wino, czekamy aż alkohol wyparuje a następnie
dolewamy bulion rybny. Zagotowujemy.
Ziemniaki dzielimy na mniejsze kawałki używając starej, hiszpańskiej techniki
zwanej cachear. Polega ona na tym, że nie przekrawamy ziemniaków a jedynie
nadkrajmy kawałek, resztę przełamujemy rękoma. Zabieg ten ma na celu
uwolnienie więcej skrobi podczas gotowania, która zagęści zupę.
Dodajemy ziemianki oraz łagodną i ostrą paprykę do gotującego się bulionu.
Całość dusimy na małym ogniu pod przykryciem około 20 minut, dopóki
ziemniaki będą miękkie.
Zdejmujemy Marmitako z ognia, dorzucamy do garnka kawałki tuńczyka bądź
łososia, całość mieszamy i odstawiamy na 5 minut.
Zupę rybną podajemy gorącą, posypaną posiekaną natką pietruszki.

Prawdziwy barszcz ukraiński
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Składniki:
porcja rosołowa z kaczki
Pietruszka, marchewka
kawałek selera
kawałek pora
1/8 główki kapusty
3-4 ziemniaki
1/2 kg buraków
mała puszka białej fasoli
pół szklanki sosu pomidorowego
łyżka masła
2 cebule (u mnie szalotki)
3 ząbki czosnku
3 liście laurowe
5 ziarenek ziela angielskiego
sól morska do smaku
sok z cytryny lub kwasek cytrynowy do smaku
opcjonalnie: śmietana do zabielenia zupy
Przygotowanie:
Porcję rosołową z kaczki myjemy, możemy zdjąć część skóry, ponieważ bulion będzie
bardzo tłusty. Przekładamy do garnka, zalewamy 2 l wody, doprowadzamy do wrzenia
na „wolnym ogniu”, odszumowujemy, dodajemy marchewkę, pietruszkę, kawałek
selera, por, ziele i liście laurowe, gotujemy godziny.
W tym czasie buraki myjemy, nie obieramy, gotujemy do miękkości w lekko osolonej
wodzie. Po przestygnięciu obieramy ze skórki i ścieramy na tarce o dużych oczkach.
Kapustę drobno siekamy, gotujemy w niewielkiej ilości lekko posolonej wody.
Odstawiamy.
Bulion przecedzamy. Mięso kaczki oddzielamy od kości, dodajemy do bulionu.
Do bulionu dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, gotujemy 15 minut.
Pod koniec gotowania dodajemy odcedzoną kapustę.W tym czasie na patelni
podduszamy na maśle pokrojoną w kostkę cebulę. Dodajemy sos pomidorowy
i starte na tarce o grubych oczkach buraki. Podsmażamy chwilę, często mieszając.
Tak przygotowaną zasmażkę dodajemy do garnka, dodajemy przepłukaną fasolkę,
zagotowujemy i od razu zdejmujemy z kuchenki.
Barszcz ukraiński doprawiamy szczyptą cukru i sokiem z cytryny lub kwaskiem
cytrynowym. Przed podaniem barszcz ukraiński można zabielić śmietaną

Białoruska zupa ziemniaczana

(przepis na 4 porcje)

400g ziemniaków,
1 duża marchew,
1 duża cebula,
1 łyżka masła,
1 liść laurowy,
3 ziarna pieprzu, 1 łyżeczka domowej vegety,
sól do smaku,
natka pietruszki
kluseczki:
3 czubate łyżki mąki,
2 łyżki oleju lub stopionego masła,
1 jajko,
ok. ½ szklanki wody lub mleka,
szczypta soli,
pulpety:
250-300g mielonego mięsa,
½ cebuli,
małe jajko,
2 łyżki bułki tartej,
sól i pieprz
Mięso przełożyć do miski, dodać startą na tarce połówkę cebuli, jajko, bułkę
tartą oraz sól i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszać, a następnie
wilgotnymi dłońmi uformować małe kulki. W garnku zagotować 4 szklanki
wody, wrzucić pulpety i gotować 10 minut na małym ogniu. Pulpety wyjąć, a
do wody włożyć obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, liść laurowy, ziarna
pieprzu oraz sól do smaku. Gotować 10 minut. W tym czasie na małej patelni
stopić masło. Wrzucić posiekaną cebulę oraz pokrojoną w półplasterki
marchew. Smażyć na małym ogniu kilka minut, aż cebula będzie miękka i
zacznie się lekko rumienić. Cebulę z marchewką dodać do zupy, dodać
domową vegetę i całość gotować pod przykryciem jeszcze 15 minut, aż
warzywa będą miękkie.
Mąkę, jajko, sól, wodę lub mleko oraz masło lub olej wymieszać na dość gęste
ciasto. Za pomocą dwóch łyżeczek kłaść do zupy małe kluseczki. Gotować 2
minuty, następnie włożyć przygotowane wcześniej pulepty i gotować jeszcze
1-2 minuty.
Przed podaniem posypać natką pietruszki.

Solanka – fantastyczna zupa rosyjska
Przepis:
o
o
o
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200 g kiełbasy, 125 g wędzonego boczku
2 duże marchewki, 1 pietruszka
1 duża cebula, 2 ząbki czosnku
mały seler lub połowa dużego, por (jasna część)
5 kiszonych ogórków
1 łyżka masła
koncentrat pomidorowy (1 słoiczek – 200 g)
100 g czarnych oliwek (mogą być też zielone lub wymieszane)
1 czubata łyżka kaparów (ok. 35 g)
5 zieli angielskich, 4 liście lurowe
2 ząbki czosnku
ok. 1/2 małej łyżeczki soli, pieprz
Do podania:
cytryna
koperek, natka pietruszki
śmietana 18%
Przygotowanie:

Irlandzka zupa porowa z ziemniakami
1 por – oczyszczony, pokrojony w pół plastry
1 ząbek czosnku – obrany, posiekany
ziemniaki – objętościowo trochę więcej, niż ilość pora na surowo, ok. 800g – obrane,
pokrojone w niedużą kostkę
1 listek laurowy
Ok. 1,5 l bulionu drobiowego lub warzywnego
¼ szklanki mrożonego zielonego groszku
0,5 - 1 łyżeczki mielonej gorczycy
Sól i świeżo mielony czarny pieprz – do smaku
Masło do smażenia
Na wierzch – zrumieniony wędzony boczek, starty żółty ser o wyrazistym smaku
(najlepiej cheddar), siekany szczypiorek, kwaśna śmietana
Przygotowanie

Kiełbasę kroimy w cienkie plasterki, a boczek w cienkie paski. Wrzucamy do dużego
garnka i podsmażamy kilka minut aż tłuszczyk się wytopi. Dodajemy łyżkę masła
oraz posiekaną drobno cebulę. Podsmażamy co chwilę mieszając przez ok. 5 minut
lub do momentu kiedy cebula się zeszkli. Do garnka wrzucamy obrane i posiekane
drobno warzywa: marchewkę, pietruszkę, pora i selera. Smażymy przez ok. 10 minut,
by warzywa zmiękły. Dodajemy pokrojone w plasterki ogórki, czubatą łyżkę kaparów,
100 g oliwek. Całość chwilę podsmażamy. Następnie dodajemy liście laurowe, ziela
angielskie i 2 ząbki czosnku i zalewamy 1,5 l wody. Do zupy dodajemy także
koncentrat pomidorowy. Dokładanie mieszamy i doprowadzamy do wrzenia.
Gotujemy pod przykryciem na wolnym ogniu przez ok. 15 minut. Następnie
doprawiamy zupę solą i pieprzem. Zupa powinna być lekko słona i jednocześnie
kwaśna. Jeśli Wasza zupa nie jest zbyt kwaśna możecie do niej dolać nieco wody
z ogórków lub doprawić ją sokiem z cytryny. Solankę podajemy z kleksem tłustej
śmietany, posypaną natką pietruszki lub koperkiem. Bardzo dobrze smakuje zarówno
z chlebem, jak i sama, podana jedynie z plasterkiem cytryny, który zaostrza jej smak.

W garnku, w którym będziemy gotować zupę, podsmażamy na maśle posiekanego pora
z czosnkiem. Gdy będzie szklisty, dodajemy ziemniaki, listek laurowy i zalewamy całość
bulionem. Gotujemy, aż ziemniaki będą zupełnie miękkie. Listek laurowy usuwamy.
Dodajemy zielony groszek i gotujemy jeszcze minutę. Następnie zupę ucieramy
blenderem do uzyskania pożądanej konsystencji – możemy utrzeć ją na krem lub
pozostawić część warzyw, by zupa miała ciekawszą strukturę. Doprawiamy do smaku
gorczycą, solą i pieprzem.
Każdą porcję zupy posypujemy wg uznania boczkiem, serem, szczypiorkiem i/lub
skrapiamy śmietaną.

