
 

NAJLEPSZE ZUPY
Z SEZONOWYCH WARZYW

przepisy.pl



Zupa pomidorowa z chili
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory z puszki - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

mleko kokosowe - 200 mililitrów

bulion warzywny - 300 mililitrów

cebula nieduża - 1 sztuka

Czosnek 2 ząbki

Świeży imbir posiekany - 0.5 łyżeczek

papryczka chilli - 0.25 sztuk

świeża kolendra - 1 pęczek

Trawa cytrynowa 1 łodyga

jogurt naturalny - 4 łyżki

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę, czosnek oraz papryczkę chilli pokrój w drobną kostkę, następnie przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie. Dodaj

imbir.

2. Do garnka wlej bulion, dodaj pomidory oraz kokosowe mleko.

3. Całość zagotuj, dodaj kostkę Knorr, trawę cytrynową, następnie zmniejsz ogień i gotuj 10 minut.

4. Gotową zupę dopraw pokrojoną kolendrą, udekoruj łyżką jogurtu i podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-pomidorowa-z-chili
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem z dyni z karmelizowanym jabłkiem i pieczonymi
orzechami

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

dynia - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

jabłko - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

cynamon - 2 szczypty

curry w proszku - 1 łyżeczka

banan - 1 sztuka

orzechy pekan - 3 łyżki

mleko kokosowe - 400 mililitrów

bulion warzywny - 500 mililitrów

pieprz cayenne - 1 szczypta

miód - 3 łyżki

świeża kolendra - 1 pęczek

jogurt naturalny - 2 łyżki

masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Dynię oczyść z pestek, zawiń w aluminiową folię i wstaw do nagrzanego do 200 st. C piekarnika na 30 minut. Po

upieczeniu obierz ze skóry i pokrój w kawałki. Jabłka pokrój w drobną kostkę.

2. Miód podgrzej w rondelku z pieprzem Cayenne. Orzechy oraz połowę pokrojonego jabłka wymieszaj z miodem. Blachę do

pieczenia wyłóż pergaminem i wyłóż na nią przygotowane orzechy oraz jabłka – blachę wstaw do nagrzanego do 190 st. C

piekarnika i piecz do momentu skarmelizowania się miodu. Wyjmij i ostudź.

3. W garnku rozpuść masło i przesmaż cebulę, pozostałe jabłka, dynię oraz pokrojonego w kawałki banana. Dodaj curry oraz

cynamon i duś razem 3 minuty.

4. Następnie wlej mleko kokosowe oraz bulion i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj kostkę Knorr i gotuj 15 minut.

5. Po tym czasie zupę zmiksuj na gładki krem, dopraw do smaku jeśli zachodzi taka potrzeba i nalej do miseczek. Wierzch

zupy udekoruj odrobiną jogurtu i posyp drobno pokrojoną kolendrą oraz pieczonymi orzechami oraz jabłkiem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-z-dyni-z-karmelizowanym-jablkiem-i-pieczonymi-orzechami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa ziemniaczano - porowa z boczkiem
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

wędzony boczek - 200 gramów

Rosół szlachetny drobiowo-warzywny Knorr - 2 sztuki

ziemniaki - 300 gramów

por (tylko białe części) - 0.5 sztuk

cebule - 2 sztuki

śmietana 18 % - 200 mililitrów

ząbek czosnku - 3 sztuki

pieprz - 1 szczypta

olej słonecznikowy - 20 mililitrów

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 2 sztuki

pęczek szczypiorku - 1 sztuka

majeranek - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Boczek pokrój w kostkę, po czym w dużym garnku (na odrobinie oleju) wysmaż go na skwarki. Następnie wyjmij i przełóż

na bok do miseczki.

2. Cebule i pora pokrój w kostkę, ziemniaki obierz i pokrój w plastry. Na pozostałym ze smażenia boczku tłuszczu podsmaż

cebulę oraz pora. Dodaj ziemniaki i całość zalej 1,5 litrem wody. Dorzuć również przyprawy (ziele angielskie, liść laurowy i

czosnek) oraz 2 kostki Rosołu szlachetnego drobiowo- warzywnego Knorr.

3. Zupę gotuj na wolnym ogniu przez około 30 minut - do momentu, gdy ziemniaki będą zupełnie rozgotowane. Następnie

zmiksuj ją dokładnie dla uzyskania kremowej konsystencji. Dopraw do smaku majerankiem, odrobiną czarnego pieprzu i soli

(jeśli uznasz, że jest taka potrzeba).

4. Zupę zapraw śmietaną i podawaj ze skwarkami z boczku, posypaną świeżo skrojonym szczypiorkiem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-ziemniaczano-porowa-z-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa z kurek
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Kremowa zupa z kurek ze szczypiorkiem Knorr - 1 opakowanie

kurki świeże lub mrożone - 50 dekagramów

kiełbasa - 20 dekagramów

Bulionetka drobiowa Knorr - 2 sztuki

woda - 2 litry

cebula - 10 dekagramów

makaron, np. muszelki - 100 gramów

śmietana - 0.5 szklanek

jajka przepiórcze ugotowane na twardo - 4 sztuki

natka pietruszki (posiekana)

pieprz - 1 szczypta

majeranek - 1 szczypta

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj wywar z 2 litrów wody i 2 bulionetek Knorr.

2. Oczyść i opłucz grzyby. Pokrój jak są duże. Jeżeli używasz kurek mrożonych - rozmroź je i opłucz. Cebulę posiekaj.

Usmaż razem cebulę i kurki.

3. Kiełbasę pokrój w plasterki.

4. Makaron ugotuj w wywarze i dodaj grzyby, kiełbasę i śmietanę.

5. Zupę z kurek Knorr przygotuj według przepisu na opakowaniu. Dodaj do garnka, gotuj 10 minut i dopraw do smaku. Zupę

podawaj z jajkami przepiórczymi.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-z-kurek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa z papryki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

czerwone papryki - 4 sztuki

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

żółta papryka - 1 sztuka

zielona papryka - 1 sztuka

cebula - 10 dekagramów

świeżo mielony czarny pieprz

kwaśna śmietana 18% - 1 szklanka

masło - 2 łyżki

woda- wrzątek - 4 szklanki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Pokrój papryki w kostkę o boku 2 centymetrów, następnie posiekaj drobno cebulę. Odłóż kilka kawałków papryki do

dekoracji. Resztę, wraz z cebulą, zeszklij na maśle. Należy uważać, aby masło nie przypaliło się, inaczej potrawa będzie

niesmaczna i niezdrowa.

2. Rozpuść kostki Rosołu z kury Knorr w 4 szklankach wrzątku. Wrzuć podsmażoną paprykę z cebulą i gotuj około 10 minut.

3. Zmiksuj zupę i ponownie zagotuj. Następnie dopraw solą oraz pieprzem i zestaw z ognia.

4. Do śmietany dodaj kilka łyżek gorącej zupy, dokładnie wymieszaj i wlej do zupy.

5. Przed podaniem udekoruj zupę papryką i dopraw do smaku, jeśli uznasz to za konieczne.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-z-papryki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem z kukurydzy z chorizo i kolendrą
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kiełbasa chorizo - 200 gramów

Bulionetka drobiowa Knorr

kukurydza w puszce - 0.5 opakowań

białe cebule - 2 sztuki

słodka śmietana - 0.3 litrów

posiekana kolendra

woda - 1 litr

pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj litr wody z bulionetką Knorr. Cebule pokrój i przesmaż.

2. Do bulionu dodaj kukurydzę oraz cebulę. Gotuj przez 15 minut.

3. Następnie wlej śmietanę i gotuj przez kolejne 7 minut. Całość zmiksuj (lub przetrzyj przez sito) i dopraw pieprzem.

4. Kiełbasę chorizo pokrój w plastry i usmaż na patelni. Odlej nadmiar tłuszczu.

5. Zupę podawaj z plastrami kiełbasy, udekorowaną świeżą kolendrą.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/krem-z-kukurydzy-z-chorizo-i-kolendra
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa z cukinii
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

Rosół szlachetny drobiowo-warzywny Knorr - 1 sztuka

śmietana 30% - 0.5 szklanek

śmietana 18% - 4 łyżki

woda - 500 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

świeża bazylia - 6 sztuk

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. W garnku zagotuj 500 mililitrów wody i rozprowadź w niej kostkę rosołową Knorr.

2. Cukinie pokrój i dodaj do rosołu. Gotuj 10 minut w osolonej wodzie.

3. Odsącz i zmiksuj z natką pietruszki i bazylią.

4. Przełóż z powrotem do wywaru, dodaj śmietanę, dopraw pieprzem i zagotuj. Rozlej na talerze i na każdej porcji zrób

kleksa z kwaśnej śmietany.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-z-cukinii-4
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa kalafiorowa z kurczakiem
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

włoszczyzna na rosół - 1 pęczek

kurczak - 1 sztuka

kalafior - 1 sztuka

śmietana - 1 szklanka

zielenina - 1 pęczek

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

pieprz - 8 ziaren

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka zalej wodą i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień i zdejmij szumowiny.

2. Teraz dodaj rozdrobnioną włoszczyznę i gotuj rosół około 40 minut.

3. Po tym czasie dodaj zieleninę, przyprawy oraz kostki Knorr. Teraz gotuj powoli kolejne 30 minut, aby rosół nabrał smaku i

był klarowny.

4. Gdy uznasz, że rosół jest gotowy, wyjmij z niego duże kawałki włoszczyzny oraz mięso. Resztę przecedź do drugiego

garnka.

5. Teraz do czystego rosołu dodaj z powrotem odzyskaną włoszczyznę, a także różyczki z kalafiora i wlej śmietankę. Całość

gotuj około 15 minut.

6. Gdy kalafior zrobi się zupełnie miękki zmiksuj zupę na gładki krem. Mięso z gotowania rosołu oddziel od kości i porwij na

mniejsze kawałki. Zupę kalafiorową podawaj z kawałkami kurczaka.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-kalafiorowa-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mięsna zupa meksykańska
przepisy.pl

45 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowe - 100 gramów

Węgierska zupa gulaszowa Knorr - 1 opakowanie

pomarańcza - 0.5 sztuk

mielony kmin rzymski - 1 szczypta

mielona kolendra

mielona papryka

pieprz

chilli

oliwa - 2 łyżki

woda - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj dokładnie mielone mięso z oliwą oraz szczyptą każdej z przypraw, po czym uformuj malutkie kulki (około 1

centymetra średnicy).

2. Pokrój skórkę z pomarańczy w paseczki, sparz na sitku gorącą wodą.

3. Wymieszaj dokładnie Węgierską zupę gulaszową Knorr z 500 mililitrami gorącej wody.

4. Dodaj do zupy mięsne kuleczki, skórkę i wyciśnięty sok z połówki pomarańczy. Całość gotuj przez około 15 minut, co jakiś

czas mieszając. Na koniec dopraw do smaku, jeśli uznasz, że jest to konieczne. Podawaj zupę na talerzu udekorowanym

dookoła przyprawami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/miesna-zupa-meksykanska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

