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»Polévka je grunt... «Staré dobré pořekadlo spolehlivě platí zvláště v těchto nevlídných 
zimních dnech. Talíř voňavé, kouřící a syté polévky zaručeně zahřeje a zlepší náladu. 
Navíc uvařit takovou dobrotu není žádná věda. Stačí k tomu zelí, brambory nebo třeba 
kousek kvalitního masa.
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Pikantní boršč
Postup: Do velkého hrnce vlijeme dva litry vody, vložíme omyté maso, osolíme a přivedeme 
k varu. Na mírném plamenu ho povaříme do změknutí (trvá to asi dvě hodiny). Pak vývar 
přecedíme a obereme maso. Vývar si můžeme připravit i den předem, jen z něj před použitím 
sebereme ztuhlý tuk.
V pánvi rozehřejeme polovinu sádla či oleje a pět minut na něm opékáme řepu a kořenovou 
zeleninu, také nakrájenou na kostky. Pak přidáme protlak a všechno přesuneme do hrnce s 
vývarem. V rendlíku si z mouky a zbytku tuku připravíme jíšku a rozmícháme ji do polévky. 
Přisypeme brambory, nakrájené zelí, bobkový list, pepř a rajčata.
Polévku vaříme ještě přibližně čtvrt hodiny, tak, aby brambory změkly. Na závěr ochutíme 
česnekem, octem a podle potřeby dosolíme. Podáváme s kopečkem zakysané smetany.



Boršč
300g hovězího masa
100g zmrazené kořenové zeleniny
1 červená řepa
¼  hlávkového zelí
1 cibule
4 brambory
3 stroužky česneku
100g rajčat nebo malý rajský protlak
50g slaniny
2 lžíce sádla nebo oleje
1 lžíce jíšky
1 kelímek zakysané smetany
1 červená a 1 zelená paprika
sůl
pepř
ocet
petrželka
Maso vložíme do tlakového hrnce, osolíme, opepříme, přidáme cibuli a uvaříme doměkka. 
Vývar přelijeme do hrnce, maso nakrájíme na kousky a vhodíme do vývaru. Na sádle nebo na 
oleji rozškvaříme slaninu, můžeme přidat i na kolečka nakrájený párek, přidáme na kostičky 
nakrájenou uvařenou a sloupnutou řepu nebo propláchnutou řepu sterilovanou, na plátky 
nakrájený česnek a osmahnutou směs vlijeme do polévky. Pak vložíme na kostky nakrájené 
oloupané brambory, spařená, sloupnutá a pokrájená rajčata nebo protlak, na nudličky 
nakrájené hlávkové zelí, kořenovou zeleninu a vše společně vaříme téměř doměkka. Nakonec 
vmícháme jíšku, zakysanou smetanu, na proužky pokrájenou papriku a ještě chvíli povaříme. 
Pak dochutíme solí, pepřem, případně octem a doplníme jemně nasekanou petrželkou. 
Podáváme s pečivem.

Ruský boršč
500g masa (hovězí, vepřové, uzené, klobása…)
300g červené řepy
200g hlávkového zelí
2-3 brambory
200g zeleniny (mrkev, petržel, cibule)
l00g rajčat
1,5l vody
1 lžíce octa
1 lžíce cukru
1 kelímek smetany
sádlo
bobkový list
mletý pepř
sůl
Maso uvaříme zvlášť v 1,5 litru vody a částí vzniklého vývaru zalijeme očištěnou a na malé 
kousky nakrájenou červenou řepu, mrkev, petržel a cibuli. Přidáme na kousky nakrájená 
rajčata, ocet, cukr, trochu sádla, přikryjeme a necháme dusit 15-20 minut. Pak přidáme na 
nudličky nakrájené zelí, zamícháme a dusíme dalších 20 minut. Během vaření přidáme na 



kostičky nakrájené oloupané brambory. Nakonec zalijeme zbytkem vývaru, přidáme bobkový 
list, sůl a podle chuti pepř, případně ocet. Do hotového boršče vložíme na kousky pokrájené 
maso a před podáváním na stůl polévku ozdobíme smetanou.

Pikantní boršč
500 g hovězího s kostí
150 g kořenové zeleniny
1 až 2 červené řepy nakrájené kostky
40 g sádla nebo oleje
4 lžíce rajčatového protlaku
20 g hladké mouky
3 větší brambory nakrájené na kostky
150 g bílého hlávkového zelí
1 bobkový list 
2 rajčata, oloupaná a nakrájená
2 rozdrcené stroužky česneku
ocet dle chuti
pepř a sůl
200 ml zakysané smetany k podávání
Do velkého hrnce vlijeme dva litry vody, vložíme omyté maso, osolíme a přivedeme k varu. 
Na mírném plamenu ho povaříme do změknutí (trvá to asi dvě hodiny). Pak vývar přecedíme 
a obereme maso. Vývar si můžeme připravit i den předem, jen z něj před použitím sebereme 
ztuhlý tuk. 
V pánvi rozehřejeme polovinu sádla či oleje a pět minut na něm opékáme řepu a kořenovou 
zeleninu, také nakrájenou na kostky. Pak přidáme protlak a všechno přesuneme do hrnce s 
vývarem. V rendlíku si z mouky a zbytku tuku připravíme jíšku a rozmícháme ji do polévky. 
Přisypeme brambory, nakrájené zelí, bobkový list, pepř a rajčata.
Polévku vaříme ještě přibližně čtvrt hodiny, tak, aby brambory změkly. Na závěr ochutíme 
česnekem, octem a podle potřeby dosolíme. Podáváme s kopečkem zakysané smetany.
Tip:
Pokud neseženete čerstvou řepu, klidně použijte konzervovanou. Tu nemusíte opékat, rovnou 
ji přidejte do vývaru.

Boršč 
200 g kostí
500 g hovězího masa
1 uzené koleno
50 g másla
červenou řepu
1 velký brambor
500g kořenové zeleniny
200 g kysaného zelí
200g čerstvého zelí
1 cibuli
200 ml kysané smetany
2 lžíce rajského protlaku



1 lžíci mouky
bobkový list
zelenou petrželku
cukr
podle chuti ocet
sůl
Maso s kostmi uvaříme do měkka. Na oleji a másle podusíme pokrájenou kořenovou zeleninu,
k ní poté přidáme najemno nakrájenou cibuli a maso a vaříme. 
Potom vše dolijeme vývarem, přidáme čerstvé i kysané zelí, oloupané a nakrájené brambory, 
povařenou řepu, přidáme protlak, ocet a bobkový list. 
V zakysané smetaně rozmícháme trochu mouky a zahustíme polévku, kterou posypeme jemně
sekanou petrželkou.

Blančin boršč
20 dkg červené řepy 
5 dkg mrkve 
6 dkg petržele 
4 dkg cibule 
20 dkg zelí 
3 dkg rajčatového protlaku
3 dkg másla 
1 cl octa 
1 dkg krystalového cukru 
1 dkg hladké mouky 
2 kuličky celého pepře
1/3  bobkového listu 
2/3 l vývaru (hovězí zeleninový) 
1/3  dl kysané smetany 
10 dkg hovězího masa 
zelená petrželka nebo kopr
Na polovině másla podusíme 30 - 40 minut na nudličky nakrájenou červenou řepu s 
protlakem a octem. Na druhé polovině másla se 20 minut dusí nakrájená cibule a rovněž na 
nudličky nakrájená mrkev a petržel s cukrem. Zelí vaříme ve vývaru asi 15 minut.  Nakonec 
vše smícháme s jíškou a kořením a vše vaříme dalších 20 minut. Před koncem přidám 
smetanu a zelenou petrželku.

Boršč
20dkg hovězího masa
1 nožka klobásy
10 dkg červené řepy, může být i sterilizovaná
čtvrt hlávky zelí,
1 velká mrkev
1 petržel
1 celer
2 rajčata nebo malý protlak
sůl 



cukr
 ocet
bobkový list
kelímek zakysané smetany
1,5 l vody
Maso nakrájíme na menší kousky a vložíme do papiňáku s vodou. Vaříme asi 20 minut. Po té 
přidáme na nudličky nakrájenou zeleninu, sůl bobkový list, oloupaná rajčata nebo protlak, 
řepu a kolečka klobásy a dovaříme do měkka. Když je hotovo v mícháme smetanu a 
dochutíme. Podáváme s krajícem chleba jako vydatnou večeři.

Drůbeží boršč se sójovými kostkami
1/2 slepice nebo drůbeží drůbky, 
hrst sójových kostek, 
1/2 hlávky zelí, 
1 mrkev,
petržel, 
kousek celeru, 
1 větší (2 menší) červená řepa, 
asi 3 brambory, 
1 cibule,
3 až 4 stroužky česneku, 
2 bobkové listy, 
4 zrnka nového koření, 
trocha pepře,
1 kostka masoxu, 
2 až 3 lžíce tuku (oleje), 
1 zakysaná smetana, 
posekaná pažitka,
ocet, 
kečup (rajský protlak), 
maggi
Do menšího hrnce dáme vařit slepici (drůbky). Asi po 10 minutách varu trochu vývaru 
odebereme na namočení sójových kostek. Do většího hrnce dáme olej, nakrájenou cibuli, 
osmažíme, zalijeme vodou a postupně přidáme očištěnou, na nudličky nakrájenou zeleninu. 
Následovně přidáme červenou řepu nakrájenou na hrubší hranolky, mrkev, petržel, celer na 
jemnější hranolky, brambory na klasické kostky, zelí na hrubší nudle. Přidáme koření, 
polovaříme - polodusíme do měkka i s masoxem. Při dováření slepice (drůbků) do hrnce 
nasypeme sójové kostky a asi 10 minut společně povaříme. Oboje - zelenina i maso - se 
zpravidla uvaří zároveň. Je dobré, není-li vše příliš měkké. Masový vývar přilijeme cezením k
zelenině, necháme přejít ještě varem. Mezitím pokrájíme maso i sóju na nudličky a menší 
kostky, přidáme k polévce a ochutíme už odstavené z plotny octem, solí, kečupem, maggi, 
lisovaným česnekem. Servírujeme v miskách s kopečkem smetany, posypaným jemně 
sekanou pažitkou. Nevařím spolu s masem jako klasický boršč, maso je potom jen růžové a ne
červené.



Vegetariánský boršč
Cibuli nakrájíme na kolečka, osmahneme na tuku do sklovita a zaprášíme hladkou moukou. 
Přidáme 1 1/21 vody, houby a mírně osolíme. Přivedeme do varu a pak do vařícího přidáme:
 Středně velká cibule, 
15 dkg nakrájené kořenové zeleniny, 
1 nakrájený zelný list, 
1 stroužek česneku, 
nakrájené menší listy celeru a libečku, 
1 kostku zeleninového nebo česnekového bujónu, 
1 bobkový list, 
1 lžičku oregana, 
5 dkg nakrájeného pórku
Když je zelenina téměř měkká, nastrouháme do toho na řepy. Dovaříme, přidáme 1 lžičku 
majoránky, necháme přejít varem a dáme na talíř se zelenou petrželkou nebo pažitkou
a lžící kyselé smetany.

Pravý ukrajinský boršč
300 až 500 g hovězího masa na polévku (s kostí), 
100 g bílých fazolí, 
1 středně velká čerstvá červená řepa, 
1 mrkev, 
3 až 4 brambory, 
200 g bílého zelí, 
1 středně velká cibule, 
4 až 5 rajčat nebo 
4 až 5 polévkových lžic rajčatového protlaku, 
1 lžíce hladké mouky, 
trocha másla na jíšku
Z masa, kuličkového černého pepře, nového koření a soli uvaříme vývar. Předem namočené 
fazole (minimálně 3 hodiny) dáváme vařit jako první. Asi za půl hodiny přidáme na nudličky 
nakrájenou červenou řepu, za 30 minut mrkev a petržel (také nakrájené na nudličky), potom 
přidáme brambory nakrájené na kostičky, pak nakrouhané zelí. Ke konci přidáváme zvlášť 
uvařená a prolisovaná rajčata, nebo vodou zředěný rajčatový protlak se lžičkou cukru. Dále 
přidáme předem připravenou cibulovou jíšku. Při podávání dáme do každého talíře boršče 
lžíci kysané smetany a trochu drobně nakrájené petrželové natě. Boršč se podává s chlebem a 
kdo
má rád ostřejší, může přikusovat česnek nebo jej přidat do talíře prolisovaný.

Boršč
1/2 kg hovězího masa, 
1/2 kg vepřového masa, 
1/2 kg uzeného masa, 
1 kg kořenové
zeleniny (mrkev, celer, petržel), 
1/2 kg zelí, 
4 brambory, 



1 velký rajský protlak,
nové koření (celé), 
pepř (celý), 
bobkový list, 
hladká mouka,
 smetana, 
kopr, 
ocet nebo cukr 
Vývar z masa a celého koření scedíme a odstavíme. Zeleninu nakrájíme na kostičky;
nejprve dáme vařit do jemně osolené vody červenou řepu a po 30 minutách přidáme další 
kořenovou zeleninu a brambory. Během vaření přidáme rajský protlak a postupně sbíráme 
pěnu vznikající při vaření zeleniny. Vývary slijeme dohromady, až je zelenina měkká, a 
přidáme 2 dl vody, ve které jsme rozmíchali 2 polévkové lžíce hladké mouky a vaříme dalších
20 minut.
Pokud jsme použili čerstvou zeleninu, dochutíme polévku octem, aby měla trochu
navinulou chuť. Pokud jsme použili kyselé zelí nebo sterilovanou řepu, polévku dochutíme 
cukrem. Hotovou polévku zdobíme smetanou a posypeme čerstvým koprem. Podáváme jako 
hlavní jídlo s rohlíkem, pirohem z lístkového těsta nebo kyjevským chlebem, neboť se jedná o
dost sytý pokrm. Maso se nemusí dávat do polévky, ale je možno ho podávat zvlášť s 
jablečným křenem či hořčicí. Boršč chutná nejlépe 7. den po uvaření.

Šťovíkový boršč
250 g vepřové plece, 
5 středně velkých brambor, 
minimálně 5 hrstí čerstvého zahradního nebo lučního šťovíku, 
2 mladé cibulky s natí, 
2 vajíčka, 
masox nebo vegeta, 
sůl, 
petržel, 
3 polévkové lžíce rostlinného oleje, 
1 kelímek zahuštěné krémové smetany,
31 vody
Vepřové maso vaříme ve 3 l vody doměkka. Uvařené maso nakrájíme na drobné kousky a 
vhodíme do vývaru. Brambory nakrájíme na drobné kostičky a vaříme spolu s masem 
doměkka. Osolíme, dle chuti přidáme masox nebo vegetu. Omyté šťovíky nakrájíme na 
nudličky a zpěníme na trošce rostlinného oleje. Když jsou brambory ve vývaru měkké, 
přidáme podušený šťovík. Polévku odstavíme. V hrnečku rozkvedlaná vajíčka pomalu 
vléváme za stálého míchání do polévky tak, aby se neutvořily sražené velké kusy. Nakonec 
přidáme na slabá kolečka nakrájenou cibulku i s natí, nadrobno nasekanou zelenou či sušenou 
petrželku a převaříme. Uvařený boršč odstavíme. Do hlubokých talířů dáme polévkovou lžíci 
smetany a zalejeme borščem. Množství přibližně pro 8 porcí. Podáváme s chlebem i jako 
samostatné jídlo.

Zelený boršč
Mrkev, 



petržel, 
celer, 
nový brambor, 
menší kedluben, 
pórek, 
hrášek, 
čerstvý špenát (asi 30 dkg), 
1 až 2 vejce natvrdo, 
jíška z 1 lžíce mouky, 
máslo, 
sůl
Zeleninu uvaříme, přidáme jíšku (aby byla polévka jen tak zakalená - ne hustá), masox a 
špenát nakrájený na nudle (nahrubo), necháme dovařit, dosolíme a nakrájíme do polévky 1 až 
2 vejce natvrdo. Může se přidat i trochu kopřiv nebo salát nakrájený na pruhy a jíška z oleje 
nebo hrst ovesných vloček pro dietáře. 

Moskevský boršč
200g hovězího masa bez kostí, 
1 párek nebo 100g šunky, 
12 dl vody,
sůl, 
100g červené řepy, 
40g mrkve, 
40g celeru, 
40g petržele, 
kousek cibule, 
100g bílého zelí, 
2 rajčata, 
ocet, 
špetka cukru, 
1 bobkový list,
celý pepř, 
15g másla, 
kysaná smetana
Z ruské kuchyně - Hovězí maso uvaříme doměkka v osolené vodě. Oloupanou červenou řepu,
mrkev, celer, petržel a cibuli pokrájíme na nudličky, rajčata spaříme vařící vodou, oloupeme a 
jemně nakrájíme. Polovinu připravené červené řepy a ostatní přísady zalijeme částí vývaru, 
přidáme maso a vaříme na malém plaménku pod pokličkou 10 minut. Poté přidáme jemně 
nakrájené zelí, koření, ocet, cukr, sůl, zbytek vývaru a vaříme, až zelenina změkne. 
Oddělenou červenou řepu zalijeme několika lžícemi vody a několika kapkami octa, krátce 
podusíme a současně s pokrájeným masem, párkem nebo šunkou přidáme do polévky. Krátce 
povaříme, dochutíme a při podávání na každou porci vložíme trochu smetany.

Boršč
400 g kostí, 
200 g předního hovězího masa, 



200 g vepřové plece, 
2 l vody, 
100 g šunky a párků, 
200 g červené řepy, 
30 g rajčat. protlaku, 
5 lžic másla, 
200 g hlávkového zelí, 
100 g mrkve a cibule, 
cukr, 
ocet, 
sůl,
pepř, 
bobkový list, 
kysanou smetanu
Kosti, maso a koření zalijeme vodou, osolíme a dáme vařit. Řepu nakrájíme na nudličky, 
dusíme s nudličkami mrkve a zelí na osmaženém základu z cibule a protlaku. Když jsou maso
i zelenina měkké, přecedíme vývar do zeleniny. Do boršče přidáme maso a šunku nakrájené 
na nudličky, kolečka osmažených párků. Nakonec přidáme kysanou smetanu a podle potřeby 
ochutíme octem a cukrem. 
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Bramborová polévka
11 vody
3 brambory
1 mrkev
1 menší cibule
1/4 celeru
1/4 hlávky kapusty 
100 g čerstvých hub
jíška - 40g másla + 60g hl. mouky sůl
majoránka
1 rozetřený stroužek česneku 
špetka kmínu
čerstvě mletý černý pepř 
čerstvá majoránka na ozdobu
Oloupané, na kostičky nakrájené brambory a na nudličky nakrájenou zeleninu s trochou 
kmínu vložte do osolené vody. Lehce povařte a po chvíli, když je zelenina poloměkká, 
zahustěte připravenou jíškou a ještě 20 minut povařte. Mezitím poduste houby na másle a poté



je přidejte do polévky a mírně provařte. Ke konci vaření přidejte utřený česnek, majoránku a 
čerstvě mletý pepř.

Bramborová polévka
Pro 4 osoby:
 150 g kořenové zeleniny
1 cibule 
300 g brambor
hrst sušených hub 
2 lžíce sádla
2 lžíce hladké mouky
kmín 
sůl 
pepř 
majoránka
1 stroužek česneku
Na sádle zpěňte nadrobno nakrájenou cibuli a najemno nakrájenou kořenovou zeleninu.
Vše zasypejte moukou a lehce osmahněte.
Zalijte vodou, přidejte na kostky nakrájené brambory, předem namočené houby, kmín a sůl.
Za občasného mícháni vařte, dokud brambory nezměknou. Dochuťte česnekem a majoránkou.

Staročeská bramboračka
koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler)
pokrájaná na kocky  2 hrnčeky
slanina neúdená 100g
cibuľa 1ks
cesnak 4 strúčiky
bobkový list 2ks
rasca celá na špičku noža
zemiaky 3ks
voda alebo vývar
uvarené sušené hriby-dubáky (s vývarom) alebo čerstvé dubáky za hrsť 
sušený majorán 1PL
Koreňovú zeleninu a slaninu nakrájame na malé kocky.
Necháme rozpáliť kastról, dáme do neho slaninu (alebo lyžicu tuku), hneď pridáme aj 
koreňovú zeleninu a restujeme. Neskôr pridáme bobkové listy.
Nakrájame cibuľu nadrobno, cesnak na plátky a zemiaky na malé kocky.
K orestovanej zelenine pridáme cibuľu, cesnak, osolíme, okoreníme a zalejeme vodou (alebo 
vývarom).
Pridáme nasekané dubáky aj s vývarom.
Keď sa polievka začne variť, pridáme zemiaky a zamiešame.
Varíme cca. 25 minút.
Na záver ochutíme sušeným majoránom, premiešame a môžeme podávať.  



Bramboračka s krupicovými noky
1,5 l vody
250 g zeleniny
400 g oloupaných a pokrájených brambor
2 hrsti sušených hub
50 g másla
2 vrchovaté lžíce hrubé mouky
2 stroužky česneku
špetka pepře
špetka majoránky
Do studené vody dáme brambory, zeleninu, houby, vše osolíme a necháme pomalu vařit. Na 
menší pánvičce rozpustíme máslo,
nasypeme mouku a za stálého míchání uděláme světlejší jíšku, kterou zalijeme necelou lžící 
studené vody (jíška se studenou vodou rozpustí a nedělá žmolky). Jíšku zavaříme do polévky, 
přidáme česnek rozetřený se solí, pepř a zavaříme noky. Nakonec přidáme rozemnutou 
majoránku.
Noky: Do hlubokého talíře dáme 2 až 3 vejce, vidličkou je dobře rozkvedláme, mírně 
osolíme, sypeme dětskou krupičkou a mícháme
(krupičky tolik, aby vytvořila s vajíčkem hmotu zhruba podobnou pastě, nesmí být tuhá).
Kovovou lžičku namočíme v polévce, rychle splácneme studenou vodou, z hmoty 
vykrajujeme noky (na celou lžičku) a hned je zaváříme
do vařící se hotové polévky, jsou uvařeny asi za 6 až 8 minut.

Bramborová polévka
0,5kg brambor
kořenová zelenina
pepř
kmín
nové koření
majoránka
sůl
hladká mouka
20g tuku (másla)
2 litry vody
(vejce, houby)
Okrájíme brambory a nakrájíme na kostičky, stejně tak kořenovou zeleninu - mrkev, celer, 
petržel. Okořeníme celým pepřem, novým kořením, trochou kmínu, majoránkou a osolíme 
nebo přidáme masox pro zvýraznění chuti. Vše dáme do studené vody a přivedeme k varu, 
vaříme mírným varem asi 30 až 45 minut, dokud nejsou brambory měkké. Kdo má rád houby,
může přidat sušené houby alespoň 20 minut před dovařením. 

Bramborová polévka s uzeným masem
25 dkg brambor
0,25 l mléka
3 dkg másla
10 dkg uzeného masa



1 vejce
petrželka
Uzené maso dáme vařit do 0,5 l vody, po uvaření nakrájíme na kostičky a vývar udržujeme 
teplý. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě doměkka, pak je scedíme, vývar odložíme,
prolisujeme, přidáme máslo a horké mléko a vymícháme kaši. Zalijeme masovým vývarem a 
vývarem z brambor na cca 1 l polévky, přidáme nakrájené uzené maso a chvilku povaříme. 
Mezitím si nakrájíme vařená vejce na kolečka nebo kostičky a nasekáme zelenou petrželku. 
Obojím zdobíme polévku na talíři.

Bramborová polévka
3 brambory
mrkev
10 g celeru
kousek petržele
lžíce sušených hub
stroužek česneku
5 g másla
lžíce mouky
0,3 l vody
sůl
pepř
majoránka
petržel
Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. Také všechnu zeleninu nakrájíme na kostičky. 
Jemně nakrájenou cibuli osmahneme na oleji. Z másla a mouky připravíme jíšku. Tu poté 
zředíme vodou, dobře našleháme a přidáme sušené houby a vaříme asi 10 minut. Pak přidáme 
kořenovou zeleninu a brambory. Vaříme asi 10 minut až je vše měkké. Nakonec přidáme 
utřený česnek se solí. Před servírováním přidáme špetku majoránky a trochu petržele.

Bramborová polévka s uzeným masem
25 dkg brambor
0,25 l mléka
3 dkg másla
10 dkg uzeného masa
1 vejce
petrželka
Uzené maso dáme vařit do 0,5 l vody, po uvaření nakrájíme na kostičky a vývar udržujeme 
teplý. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě doměkka, pak je scedíme, vývar odložíme,
prolisujeme, přidáme máslo a horké mléko a vymícháme kaši. Zalijeme masovým vývarem a 
vývarem z brambor na cca 1 l polévky, přidáme nakrájené uzené maso a chvilku povaříme. 
Mezitím si nakrájíme vařená vejce na kolečka nebo kostičky a nasekáme zelenou petrželku. 
Obojím zdobíme polévku na talíři.



Bramborová polévka jako hlavní pokrm
4 větší brambory
1 kostka masoxu
kmín
2 lžíce tuku
150g uzeniny
2 vejce
čerstvě mletý pepř
3-4 stroužky česneku
majoránka
Oloupané, opláchnuté brambory na kostky nakrájené zalijeme horkou vodou, přidáme masox 
a kmín a uvaříme je doměkka. Potom je dolijeme horkou vodou na potřebné množství, 
doplníme nakrájenou uzeninou, převaříme a vmícháme rozšlehaná vejce. Stáhneme z ohně, 
ochutíme utřeným nebo prolisovaným česnekem a majoránkou. Můžeme podávat ještě s 
chlebem jako vydatný pokrm.

Bramborová polévka
1,5 l vody
500g brambor
100g zeleniny
50g čerstvých hřibů
70g másla nebo sádla
50g hladké mouky
sůl
stroužek česneku
špetka majoránky
Očištěnou zeleninu (mrkev, celer, petržel, kousek kapusty a cibule) nakrájíme na kostičky a 
podusíme na 20 g másla. V hrnci rozpustíme zbytek tuku, přidáme mouku a uděláme jíšku. 
Rozředíme ji studenou vodou mícháním metlou na sníh. Pak ji chvíli povaříme, přidáme 
zeleninu, nakrájené čerstvé houby, sůl, na kostičky pokrájené brambory. Vaříme, až jsou 
zelenina i brambory měkké. Nakonec přidáme česnek a špetku majoránky.

Bramborová polévka s česnekem
4 středně velké brambory
sůl
kmín
2 lžíce tuku
4 stroužky česneku
sójová omáčka
pažitka
Oloupané, opláchnuté brambory na kousky nakrájíme, vložíme je do vroucí osolené vody s 
kmínem, a uvaříme do měkka. Dolijeme potřebným množstvím vody, přidáme tuk, 
prolisovaný česnek a ochutíme sójovou omáčkou. Polévku doplníme jemně nakrájenou 
pažitkou.



Bramborová polévka s vločkami
4 středně velké brambory
2 lžíce ovesných vloček
sůl, 150g zmrazené zeleninové směsi
30g másla
1,5 dl mléka nebo smetan
petrželka
Oloupané, opláchnuté a překrájené brambory zalijeme vroucí vodou, přidáme vločky a sůl a 
vaříme 10 minut. Potom přidáme zeleninu a dovaříme doměkka. Polévku rozmixujeme, 
popřípadě zředíme horkou vodou a doplníme máslem a mlékem. Do mléka můžeme rozšlehat 
žloutek nebo celé vejce. Polévku posypeme jemně nakrájenou petrželkou.

Bramborová polévka s cuketou
500g brambor
3 lžíce oleje
3 stroužky česneku
1,25 l zeleninového vývaru
sůl
pepř
200g cukety
pažitka
Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a osmažíme na oleji dozlatova. Přidáme 
prolisovaný česnek a společně podusíme. Zalijeme vývarem, opepříme a vaříme pod 
pokličkou 20 minut mírným varem. Přidáme oloupanou cuketu nakrájenou na kostičky a 
vaříme ještě 5 minut. Osolíme a zdobíme nasekanou pažitkou.

Bramborová polévka se smetanou
300g hovězích kostí
1,25 l vody
40g másla nebo sádla
50g hladké mouky
100g kořenové zeleniny
500g brambor
30g cibule
sůl
petržel
1/4 l kysané smetany
Kosti zalijeme studenou vodou a pomalu vaříme 2 hodiny. Spěcháme-li, nahradíme je 
vývarem z kostky masoxu. Z tuku a mouky připravíme jíšku, rozředíme ji studeným vývarem,
přidáme na kostičky pokrájenou zeleninu a brambory, nadrobno pokrájenou cibuli a vaříme 
asi půl hodiny. Podle chuti osolíme. Nakonec přidáme nadrobno pokrájenou zelenou petrželku
a dobře rozkvedlanou smetanu. Potom polévku už nevaříme, ale hned podáváme.



Bramborová polévka podle Parmentiera
600g brambor
12,5 dl hovězího vývaru
150g zeleniny (mrkev, celer, pórek)
půl cibule
1 stroužek česneku
petrželka
mletá sladká paprika
muškátový oříšek
majoránka
sůl
osmažený chléb
Oloupané brambory překrájíme na menší kusy a dáme vařit do procezeného vývaru (vývar 
možno nahradit vodou a kostkou hovězího bujónu). Zeleninu očistíme, jemně nakrájíme a v 
tuku spolu s rozpůleným česnekem osmahneme. Doměkka uvařené brambory vybereme z 
vývaru a zpět do něj prolisujeme, přidáme osmahnutou zeleninu (česnek vyjmeme) a vaříme, 
až je zelenina měkká. Potom polévku dochutíme solí, paprikou a muškátovým oříškem. Na 
talíře rozdělíme na kostičky nakrájený a v tuku osmažený chléb a jemně nakrájenou petrželku 
a zalijeme polévkou. Nemáme-li hovězí vývar, vaříme brambory ve vodě a bujónovou kostku 
necháme v polévce rozpustit po změknutí zeleniny.

Bramborová krémová polévka
4 brambory
kousek kapusty
čerstvé nebo sušené houby
1 cibule
2 stroužky česneku
kmín
majoránka
hladká mouka a olej na jíšku
sůl
Na každou osobu počítáme jeden větší brambor. Brambory rozkrojíme na čtvrtky a uvaříme v 
osolené vodě, do níž přidáme špetku kmínu, kousek na nudličky nakrájené kapusty a sušené 
houby. Když jsou brambory měkké, rozmačkáme je na kaši a dáme zpět do polévky, 
zahustíme ji tmavší jíškou a povaříme. Přidáme trochu majoránky, smaženou cibulku a česnek
rozetřený se solí. Místo sušených hub můžeme do hotové polévky přidat čerstvé houby 
dušené na másle.

Francouzská bramboračka
500g brambor
litr vývaru (z bujónové kostky)
1 mrkev
kousek celeru
1 malý pór
malá cibule
1 stroužek česneku



mletá sladká paprika
muškátový oříšek
sůl
zelená petrželka
osmažené kostičky chleba
kousek tuku pod zeleninu
Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kousky a dáme do vývaru vařit, Zeleninu nakrájíme 
nadrobno a dáme osmahnout na lžíci másla nebo jiného tuku. Když jsou brambory uvařené, 
vyjmeme je z vývaru a zpátky je pěkně prolisujeme. Přidáme osmahnutou zeleninu a 
dovaříme. Okořeníme paprikou, Muškátovým oříškem a na talíři ještě přidáme hrstičku 
osmažených chlebových kostiček a zelenou petrželku a můžeme podávat.

Domácí krémová polévka s chřestem a brambory
500g sterilovaného chřestu
150g čerstvého zeleného chřestu
500g brambor
¼l šlehačky
sůl
petrželová nať na ozdobu
Oloupané brambory vaříme s chřestem, po změknutí vše rozšleháme, propasírujeme, 
zjemníme smetanou a dochutíme. Hotovou polévku ozdobíme spařeným zeleným chřestem.

Krémová bramboračka
1kg oloupaných brambor
100g másla
1l kuřecího vývaru
300ml smetany
sůl
pepř (z mlýnku)
pažitku
150g hub (hříbky, žampiony)
Brambory doměkka uvaříme v osolené vodě. Vodu důkladně slijeme a brambory 
propasírujeme přes síto (prolisujeme). Postupně přidáme máslo (kousek necháme na 
orestování hub), smetanu, kuřecí vývar a rozmixujeme do hladka, nejlépe ve stojacím mixeru. 
Dochutíme solí, mletým pepřem a sekanou pažitku. Houby do křupava orestujeme na troše 
másla a před servírováním jídla na stůl vkládáme do talířů.

Polievka „vichyssoise“
zemiaky 500g
pór 200g
soľ
čierne korenie
cesnak 2 strúčiky
sladká smotana 1hrnček



muškátový oriešok štipka
krutóny z opečeného bieleho chlebu
Zemiaky očistíme a nakrájame na kocky, dáme do hrnca s osolenou, okorenenou vodou 
(zemiaky vždy varíme v minime vody, tak aby siahala tesne nad zemiaky).
Z póru použijeme len bielu časť. Poriadne ho prepláchneme a nakrájame. Pridáme k 
zemiakom a pod pokrievkou varíme do mäkka.
Pridáme cesnak a ponorným mixérom všetko rozmixujeme. Polievku dáme naspäť na sporák 
a za stáleho  miešania prilejeme sladkú smotanu, ochutíme soľou, čiernym korením a 
muškátovým orieškom.
Podávame ju buď vychladenú alebo teplú s opečenými kúskami chleba.

Bramborová polévka s brynzou
200 g brambor
1 cibule
1 lžíce oleje
1 litr horké vody
1 malá lžička sladké mleté papriky
2 lžíce sekané pažitky
200 g brynzy
sůl
Brambory omyjte, oloupejte a nakrájejte na malé kostičky, potom nakrájejte cibuli nadrobno.
Na rozpáleném oleji cibuli dozlatova osmahněte, přisypte mletou papriku a krátce orestujte. 
Poté přilijte horkou vodu a do základu vložte kostky brambor. Mírně osolte.
 Polévku přiveďte k varu a vařte tak dlouho, až brambory změknou. Brynzu rozdrobte do 
polévkových talířů a pak ji zalijte horkou polévkou. Nakonec ozdobte sekanou pažitkou. 
Podávejte s nasucho opečenými tousty.

Bramboračka trochu jinak
Na oleji osmahneme cibuli, přidáme hladkou mouku, uděláme jíšku, rozředíme
studenou vodou. Přidáme předem namočené a povařené sušené houby, dále zeleninu:
mrkev, celer, petržel, pórek, vše nakrájené na kostičky, potom přidáme na kostičky nakrájené 
brambory. Přidáme sůl, pepř, majoránku, kmín, kostku masoxu.
Vše asi 15 minut povaříme. Potom vše rozmixujeme a přidáme na kolečka nakrájený
špišský nebo pikantní párek, krátce necháme přejít varem. Přidáme česnek
a zelenou petrželku a podáváme.

Mléčná bramboračka
Vývar
mléko
2 až 3 brambory
bramborový škrob
žloutek
zelená cibulka nebo pažitka
citronová šťáva



Brambory nakrájíme na kostičky a vložíme vařit do masového vývaru nebo vývaru
z kostí (anebo jen do osolené vody s přídavkem masoxu). Když jsou téměř měkké,
zalijeme mlékem s 1 lžičkou bramborového škrobu a 1 žloutkem (nemusí být),
necháme ještě chvíli povařit, až jsou brambory měkké. Do hotové nasypeme
nakrájenou pažitku nebo malou mladou cibulku, přikyselíme citronovou šťávou.

Z cukety a brambor
Potřebujeme stejné množství oloupaných, omytých a na kostičky nakrájených
brambor a cukety. Společně je dáme vařit do osolené vody, které má být jen tolik,
aby byly brambory a cuketa dostatečně ponořeny. (Během vaření vodu raději doléváme.)
Necháme rozvařit úplně doměkka a pak společně rozmixujeme nebo propasírujeme.
Podle chuti přisolíme a přidáme trochu vody, je-li polévka příliš hustá. Okořeníme
strouhaným muškátovým oříškem a utřeným česnekem (ale nemusí být). Jako
vložku dáváme kostičky rohlíku, opražené na kousku rostlinného tuku. Ozdobíme
petrželkou nebo jinou zelenou natí.

Bramborová polévka s mangoldem
Do hrnce naliji 1 litr „Dobré vody" (či přírodní z dobrých zdrojů - nikoliv chlorovanou).
Oloupu a nakrájím na kostky 5 až 6 brambor, vhodím je do vody, dále přidám
3 polévkové lžíce rozmixovaného mangoldu (špenát s kyselinou šťavelovou překyseluje
organismus). Nakrájím 3 stroužky česneku (pokud někomu vadí, je možno ho
nahradit pórkem). Nasypu 1 moka lžičku drceného kmínu a 1 polévkovou lžíci
opláchnutého lněného semínka. Polévku zahustím amarantovou nebo pohankovou
moukou. Obě mouky jsou k dostání v prodejnách Zdravé výživy. Mouku si nejdříve
rozmíchám v malém hrnečku s trochou vody a vliju ji do hrnce k ostatním surovinám.
Nikdy nedělám jíšku. Vše povařím až do změknutí brambor (stačí krátká doba).
Mouku je možno nahradit propláchnutými ovesnými vločkami, které se přidávají úplně
na závěr do již odstavené polévky a nevaří se, aby se nezničily vitaminy. Mezitím, jak
se polévka vaří, si nakrájím hojně čerstvé zelené natě libečku, pažitky a majoránky
(kdo nemá čerstvou, může při vaření nasypat sušenou majoránku). Na talíři již do hotové
polévky (mírně vychladlé) nakapu pár kapek zastudena lisovaného oleje. Osolím
mořskou solí nebo Alpskou solí s fluorem a jodem a posypu čerstvou zelenou natí.

Bramborová polévka šetrná
Brambory
mrkev
petržel
celer
majoránka
sůl 
jíška
Nejdřív si připravím zeleninu a to na polovinu polévkového hrnce. Na jednu mrkev
dám tři kořenové petržele a menší celer, vše postrouhám na hrubém struhadle.



Pět větších brambor nakrájím na kostičky. Vařit začnu nejdřív jíšku přímo v polévkovém 
hrnci. Tuk použije každý svůj oblíbený. S hladkou moukou usmažíme zlatou
jíšku, která se hezky rozjíždí. Zeleninu nasypeme do hrnce všechnu najednou
a prohřejeme. Vše zalijeme teplou vodou a hned osolíme rovnou lžící soli. Takto se
začne polévka snadno rychle vařit, a jakmile brambory změknou, stačí přidat dvě
špetky majoránky - a je hotovo. Tento můj postup ušetří čas, energii i vitaminy.
 

Gruntovní bramboračka (ANEB O POLÉVKU RVAČKA)
4 větší brambory
2 větší mrkve
1 větší petržel i s natí
kousek celeru
1 cibule
1 hrst hub (čerstvé pokrájené žampiony nebo sušená hrst směsi hřibových hub)
1 1/2 až 21 vývaru z pořádné slepice (maso z uvařené slepice můžeme rozkrájet do polévky,    
anebo je použít k přípravě rizota), kuřete či králíka - (v tomto případě přidáváme     
několik stroužků česneku), 
1 dl mléka nebo smetany
6 lžiček celozrnné pšeničné mouky (možno i bílé)
3 lžíce flory (másla)
sůl
kmín
pepř
snítka čerstvého libečku
Na drobná kolečka pokrájíme mrkev a petržel. Osmahneme na rozehřátém tuku,
přidáme na kostičky pokrájené brambory a houby. Přidáme 1 celou cibuli, celer
a snítku libečku. Vše zalijeme vývarem. Ochutíme kořením a vaříme doměkka. Asi
10 minut před koncem polévku zahustíme světlou jíškou a smetanou. Vyjmeme cibuli,
celer a libeček. Porce polévky na talíři ozdobíme čerstvou usekanou zelenou
petrželkou.

Houbová bramboračka
5 brambor
větší mrkev
petržel
1/2 celeru
1/4 kapusty
větší růžičku květáku
cibuli
lžíci tuku
2 lžíce hladké mouky
misku čerstvě nakrájených hub nebo 2 hrsti sušených a předem namočených hu
sůl
pepř
kmín
majoránku



česnek
petrželku
Brambory nakrájíme na kostky, zeleninu na drobno. Cibuli nakrájíme, osmahneme na tuku, 
přidáme mouku a usmažíme zlatavou jíšku. Přidáme 1 a 1/2 vody, jíšku rozmícháme, přidáme 
zeleninu, houby, brambory, koření a uvaříme do měkka. 
Ke konci varu přidáme na tenké plátky nakrájený česnek, dochutíme solí a pepřem a 
podáváme sypané sekanou petrželkou.

Česneková bramboračka
1 až 1 1/2 litru vody
3 až 4 střední brambory
1 střední cibule
3 až 4 stroužky česneku
1 kostka masoxu
1 kávová lžička sádla
1 vejce
trochu hrubé mouky
špetka pepře
špetka majoránky
špetka drceného kmínu a zázvoru
Do vody vložíme na kostičky nakrájené brambory, na kolečka nakrájenou cibuli,
utřený česnek, masox, sádlo, koření (pepř, kmín, zázvor). Před dokončením
(když brambory a cibule změknou) vlijeme jako zavářku rozšlehané vejce s moukou,
přidáme majoránku, vše chvilku povaříme. Na závěr můžeme přidat drobně nasekanou
petrželovou nať, dochutit lze polévkovým kořením.

Hrachová bramboračka bez jíšky
3 střední brambory
½ sáčku mražené „jarní" nebo „mochovské" zeleniny
 nebo syrovou zeleninu - mrkev, celer, cibule, kus květáku, česnek apod.
1 sáček „VITANA" hrachová polévka
majoránka
utřený česnek
kmín
Zeleninu a oloupané rozkrájené brambory uvaříme asi v 1 1/21 vody spolu s majoránkou
a kmínem téměř doměkka. Předem si v hrníčku rozmícháme ve studené vodě 
„sáčkovou" hrachovou polévku, která nám později nahradí jíšku. Odstavíme hrnec a 
necháme mírně vychladnout (asi 5 až 10 minut). Potom vlijeme hrachovou směs 
do polévky a vše znovu provaříme asi 5 až 10 minut a promícháváme, aby se hrachovka 
nepřichytila ke dnu. Případně dosolit dle chuti.

Bzenecká smetanová
1 1/21 vody
5 větších brambor



1 větší mrkev
1 větší petržel
1 cibule
1 1/2 dl smetany
 hrst sušených hub
kousek slaniny
olej
ocet
hladká mouka
sůl
Do vody dáme na kostičky nakrájené brambory, nadrobno nakrájenou cibuli,
mrkev a petržel nastrouháme na hrubším struhadle a přidáme do vody spolu s houbami
a kouskem slaniny. Osolíme a dáme na 35 minut vařit. Mezitím si připravíme zásmažku z 
mouky a oleje (asi 3 polévkové lžíce mouky). Po uvaření vyndáme slaninu
a do polévky rozmícháme zásmažku, povaříme a zalijeme smetanou (může být
i kyselá). Podle chuti přidáme ocet, aby polévka byla nakyslá.

Bramborová šetrná
Brambory
mrkev
 petržel
celer
majoránka
sůl
jíška
Nejdřív si připravím zeleninu a to na polovinu polévkového hrnce. Na jednu mrkev
dám tři kořenové petržele a menší celer, vše postrouhám na hrubém struhadle.
Pět větších brambor nakrájím na kostičky. Vařit začnu nejdřív jíšku přímo v polévkovém 
hrnci. Tuk použije každý svůj oblíbený. S hladkou moukou usmažíme zlatou
jíšku, která se hezky rozjíždí. Zeleninu nasypeme do hrnce všechnu najednou
a prohřejeme. Vše zalijeme teplou vodou a hned osolíme rovnou lžící soli. Takto se
začne polévka snadno rychle vařit, a jakmile brambory změknou, stačí přidat dvě
špetky majoránky - a je hotovo. Tento můj postup ušetří čas, energii i vitaminy.

Vačurka 
ošúpané surové zemiaky 2 stredne veľké
soľ
hladká múka podľa potreby
mlieko podľa potreby
maslo podľa potreby
petržlenová vňať ako dekorácia
Zemiaky pokrájané na kocky dáme variť do slanej vody, druhú časť nastrúhame na jemnom 
strúhadle. Postrúhané zemiaky osolíme a prisypeme k nim hladkú múku a zamiešame tak, aby
vznikla mrvenička.  Túto potom trháme a postupne vhadzujeme do vriacej vody, kde sa varia 
zemiaky, aby sa utvorili halušky. Keď halušky vyplávajú na povrch, odlejeme trochu vody 



a dolejeme mliekom, dochutíme soľou, pridáme maslo a posekanú vňať. Necháme prevrieť 
a polievka je hotová.

Krkonošská Chundelka
500g brambor
120g hrubé mouky
3 vajíčka
1 cibuli
4 dl mléka
lžíci másla
sůl
3/4l vody
Brambory oloupeme, nastrouháme, přidáme 1 vejce a mouku a uděláme těsto asi jako na 
halušky. Do osolené vroucí vody je pak lžičkou zaváříme jako malé nočky. Cibuli nakrájíme, 
osmahneme na másle, přidáme do polévky, vlijeme ještě dvě rozšlehaná vajíčka a povaříme a 
pak zjemníme mlékem. Polévka má chundelatý vzhled, ale chuť mňam.

Polévka Chundelka
500g brambor
120g hrubé mouky
2 vejce
1 cibule
2,5 dl mléka
20g másla
sůl
1 litr vody
15g polévkového koření
Z brambor a jednoho vejce a mouky připravíme těsto jako na chlupaté knedlíky. Z 
připraveného těsta zavaříme do osolené vody (nebo lépe do vývaru z hovězího masa) kávovou
lžičkou malé nočky. Pak přidáme na másle osmaženou cibulku, rozšlehané vejce a povaříme. 
Hotovou polévku zjemníme horkým mlékem a odstavíme. Před podáváním přidáme 
polévkové koření.

Moravská polévka
Oloupané brambory uvaříme v mírně slané vodě, měkké vyndáme a rozmačkáme na kaši, 
zředíme slabší hovězí polévkou nebo vývarem z kostí či rozpuštěnou bujónovou kostkou a 
nalijeme zpět do hrnce. Polévku zahustíme jíškou a zavaříme do ní knedlíčky.
Příprava knedlíčků: 250g vepřového masa rozsekáme a smícháme se 6 brambory, 
uvařenými den před a po vychladnutí nastrouhanými. Přidáme 2 žloutky, 2 lžíce kyselé 
smetany, 2 lžíce parmazánu, trochu soli, nadrobno nakrájenou petrželovou nať a sníh z bílků. 
Tvoříme malé knedlíčky a vaříme je v polévce 5 minut. Tyto knedlíčky můžeme zavařit jen do
vývaru z kostí nebo z kostky bujónu a přidat nadrobno nakrájenou petrželovou nať či pažitku.



Letná ružová polievka
4 porcie
zemiaky stredne veľké 4-5 ks
bobkový list 2ks
nové korenie 5 guľôčok
soľ podľa chuti
smotana na varenie 1 balenie
paradajková šťava  /domáci pretlak/ 2dl
čerstvé bylinky podľa chuti
(ocot podľa chuti)
Zátrepka:
hladká múka 50g
mlieko ¾ l
Zemiaky očistíme a nakrájame na kocky, dáme do hrnca, zalejeme vodou (3/4 l), pridáme 
bobkový list, korenie a dáme variť. Keď sú zemiaky uvarené, urobíme si zátrepku. Múku 
vymiešame s trochou mlieka dohladka, postupne pridáme ostatne mlieko. Pridáme do 
polievky a za stáleho miešania necháme povariť. Nakoniec pridáme 2 dl paradajkového 
pretlaku. Osolíme podľa chuti.
Táto polievka sa môže jesť aj za studena. Kto má málo kyslú, môže si pridať ocot.
Vypneme oheň a môžeme pridať čerstvé nasekané bylinky.   

Bramborová polévka s pórkem
5 velkých brambor
2-3 pórky
2 kořeny celeru
cibuli
trochu bazalky
sůl
2 stroužky česneku
2 lžíce oleje
bobkový list
lžíci petrželky
1-2 l vody
pepř
Zeleninu pokrájíme na větší kousky a v hrnci osmahneme na oleji. Přidáme koření, sůl a litr 
vody. Vaříme, dokud zelenina nezměkne. Uvařenou zeleninu rozmixujeme, směs dáme zpět 
do hrnce a povaříme. Podle hustoty polévku zředíme trochou vody. Pro zlepšení můžeme 
zahustit polévku smetanou a ozdobit nasekaným pórkem. 

Valašská kyselica
400 g brambor
1 l vody
3 dl mléka,
žloutek
sůl,
kmín



2 lžíce hladké mouky
pepř
100 g klobásy
Brambory oškrábeme, opláchneme, nakrájíme na kostky, vložíme do vařící osolené vody, 
přidáme kmín a vaříme, až jsou skoro měkké. Potom přidáme mléko a smetanu s 
rozkvedlaným žloutkem a moukou. Do polévky přidáme pepř, podle chuti ji osolíme a 
povaříme. Na talířích ji doplníme na kolečka nakrájenou klobásou. 

„Čír s kapuštňárkou“
slanina podľa chuti
varené zemiaky 2-3ks menšie
soľ
hladká múka 2-3 lyžice
šťava z kyslej kapusty (kapuštňárka) podľa chuti
Staršie varené zemiaky jemne rozpučíme, dáme do hrnca, zalejeme vodou, osolíme. Občas 
premiešame metličkou.
Keď voda zovrie, po častiach za stáleho miešania prisypeme múku. Odstavíme z ohňa, stále 
miešame. Zriedime šťavou z kyslej kapusty. Pridáme nakrájanú opečenú slaninku a podávame
v miske s chlebom, väčšinou na raňajky.

Cibulová polévka (cibulačka)
Cibulačka Zdendova 39
Cibulačka olomoucká39
Cibulačka krémová s kozím sýrem 40
Cibulačka rychlá 40
Cibulová polévka z Cardaillacu 40
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Cibulová polévka s ementálem 42
Cibulová polévka jemná 42
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Cibulačka se sýrovými toasty 43
Zapékaná cibulačka po francouzku 43
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Cibulačka Zdendova  
500 ml vývaru nebo polévkovou kostku, 
cibule,
 sádlo, 
sůl, 
cukr,
 ocet, 
petrželka, 
nudle 
Dohněda osmaženou cibulku zalijeme vývarem a převaříme. Přidáme těstoviny a ochutme solí, 
octem a cukrem. Povaříme a podáváme.



Cibulačka olomoucká 
1 l vývaru, 
50 g olomouckých tvarůžků, 
4 cibule, 
3 lžíce sádla, 
2 krajíce chleba, 
instantní jíška, 
sůl, 
pepř, 
kmín, 
jalovec 
V hrnci na rozpuštěném sádle osmahneme nasekanou cibuli, přisypeme roztlučené koření a zalijeme 
vývarem.  Kostčky chleba opečeme na sádle do červena, posypeme strouhanými syrečky a necháme 
rozpéct. Polévku rozmixujeme, zahustme jíškou, přidáme rozpečený chleba se syrečky a necháme 
minutu odstát. 

Cibulačka krémová s kozím sýrem 
6 cibulí, 
sezamový olej,  
1l vývaru, 
kozí sýr tvrdý, 
pepř,
 tymián,
 sójová omáčka, 
sójová smetana 
celozrnné tousty 
Cibule nakrájené na velké kousky osmažíme na oleji. Když se začne opékat, zalijeme vývarem, 
přidáme tymián a společně vaříme. Dochutme mletým pepřem, sójovou omáčkou. Zjemníme 
sójovou smetanou a posypeme tymiánem.  Do talířů polévky vkládáme zapečené celozrnné toustky  s
kozím sýrem. 

Cibulačka rychlá
1/2  l vody, 
1/2 kostky bujónu (masox), 
2,5 cibule, 
1/2 lžíce tuku, 
2 plátky veky,
tuk na opečení, 
40 g strouhaného tvrdého sýra,
 sůl, 
zelená petrželka
Postup: Oloupanou cibuli pokrájíme na tenké plátky a na másle necháme zvolna zpěnit. Kostku 
masoxu rozdrtme ve vodě, přidáme podušenou cibuli a pět minut povaříme. Polévku dosolíme a 
okořeníme pepřem. Chuť zlepšíme petrželkou. Na talíř dáme opečený krajíček bílé veky, posypeme 
strouhaným sýrem a zalijeme horkou polévkou. 



Cibulová polévka z Cardaillacu
1,5 cibule, 
1 lžíce rostlinného oleje, 
15 g másla, 
1/2 lžičky hladké mouky, 
3/4 l vody, polévkové koření,
mletý pepř, 
75 g ementálu, 
sůl, 
1,5 rohlíku  
Postup: Cibuli nadrobno nakrájíme a osmažíme ji na část oleje a másla do růžova. Zaprášíme moukou
a zalijeme vodou, do které kápneme polévkové koření.  Vývar z kost nebo z masa také nic nezkazí. 
Posolíme, opepříme a necháme nejméně čtvrt hodiny vařit. Sýr najemno nastrouháme.  Na plátky 
nakrájené rohlíky (nebo odpovídající množství veky) osmažíme na zbytku oleje a másla, poklademe je 
do polévkové mísy, střídavě s vrstvou ementálu. Osmažené houstčky můžeme dát přímo do 
polévkových talířů a posypat sýrem podle  přání. Těsně před podáváním vše zalijeme polévkou.
      Nemáte-li rádi sýr, varuji vás. Ementál se v polévce táhne, konce ho není a odpůrci sýrů omdlévají! 
Ale všichni ostatní si na polévce pochutnají.

Cibulačka jednoduchá
1 litr vody, 
vrchovatá lžička soli,
 majoránka, 
3 cibule, 
5 stroužků česneku, 
strouhaný sýr 
petrželka
Do hrnce nalijeme 1 litr vody, přidáme vrchovatou lžičku soli a majoránku. Na prkénku oloupeme 3 
cibule a pět stroužků  česneku - cibuli na půlkolečka, česnek kromě dvou stroužků na  plátky - a 
vhodíme do hrnce s vodou. Uvaříme doměkka.  Nakonec přidáme ještě prolisovaný zbylý česnek, 
naservírujeme na talíře a posypeme hrst strouhaného sýra a nasekanou petrželkou. 

Cibulová polévka
0,6 l vody
2 cibule
1 vejce
půl kostky masoxu
pepř
sůl
pažitka
1 lžička Vegety
Do vařící vody dáme Vegetu a masox. Poté vsypeme cibuli nakrájenou na jemná kolečka a uvaříme 
doměkka. Polévku opepříme, přisolíme a přilejeme do ní rozšlehané vejce.
Za stálého míchání necháme srazit v jemné vločky. Před podáváním polévku posypeme jemně 
nakrájenou pažitkou.



Cibulačka
4 velké cibule, 
kousek másla, 
1 l vývaru nikoliv z hovězího masa (může být kuřecí, vepřový),
 sůl, 
lžíce mandlí, 
150g eidamu nebo ementálu, 
2 rohlíky
Cibuli nakrájíme na kolečka a podusíme na másle. To pak slijeme a cibuli vhodíme do vroucího vývaru.
Asi 10 minut vaříme, přidáme strouhané mandle. Na talíř dáme osmažené kostčky z rohlíků, 
přelijeme horkou polévkou, zasypeme strouhaným sýrem a podle chut dosolíme.

Cibulová polévka
50 dl vody, 
2 menší cibule,
lžíce másla, 
trocha hladké mouky, 
půl žloutku, 
půl šálku mléka, 
2 malé krajíčky opečeného chleba,
sůl
Cibulovou polévku připravíme tak, že připravené cibule rozvaříme ve vodě, z másla a mouky uděláme 
světlou jíšku, zředíme prolisovaným cibulovým vývarem a povaříme. Přidáme žloutek, který jsme si 
rozkvedlali v mléce a celé prohřejeme. Na talíř dáme opečený chleba, přelijeme polévkou.

Cibulová polévka s ementálem
Pro 4 osoby
200g cibule, 
sůl, 
mletý pepř, 
1 l hovězího vývaru, 
4 plátky chleba,
80g másla, 
1,25 dl bílého vína, 
100g ementálu
Očištěnou cibuli pokrájíme na tenké plátky a udusíme do sklovita na 20 g másla. Osolíme, okořeníme, 
zalijeme vývarem a vaříme 20 minut. Potom přilijeme víno. Plátky chleba osmažíme na zbytku másla, 
položíme na polévku, přikryjeme tenkým plátkem sýra a na 2-3 minuty vložíme do rozehřáté trouby 
(až se sýr začne rozpouštět). Ihned podáváme.

Cibulová polévka jemná
1 litr vývaru z kost, 
4 větší cibule, 
30g másla nebo rostlinného tuku, 
30g hladké mouky, 



sůl, 
mletý pepř, 
cukr, 
1 dl mléka, 
1 žloutek
V část vývaru rozvaříme oloupané, na menší kousky překrájené cibule a prolisujeme. Připravíme 
světlou jíšku, zředíme zbylým vývarem, povaříme a přidáme cibulový protlak. Polévku osolíme, 
maličko opepříme a zjemníme troškou cukru. Nakonec do polévky zašleháme rozmíchaný žloutek s 
mlékem, zahřejeme k bodu varu, ale nevaříme. Jako vložku podáváme na kostčky nakrájenou a na 
tuku osmahnutou žemli. 

Cibulová polévka
1/2 kg cibule, 
5 dkg másla nebo rostlinného tuku, 
1 l masového vývaru (může být i z kostky), 
1/8 l bílého vína, 
2 plátky veky, 
5 dkg sýra (nejlépe parmazánu)
Cibuli oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Podusíme na tuku v otevřeném tlakovém hrnci. 
Nalijeme na ni vývar a hrnec uzavřeme. Povaříme. Poté přilijeme víno a okořeníme solí, mletým
bílým pepřem. Z veky připravíme drobné kostky opečené na tuku. Rozdělíme je na talíře a 
zalejeme polévkou. Nakonec zasypeme strouhaným sýrem.

Cibulačka se sýrovými toasty
1/2 kg cibule, 
1 velký pórek, 
5 dkg sádla, 
sůl, 
1 l vývaru, 
3 dcl červeného vína, 
1 veka, 
5 dkg másla, 
25 dkg Eidamu, 
vegeta
Cibuli překrojíme napůl a poté krájíme na plátky. V hrnci rozpustme domácí sádlo a v něm 
necháme cibuli zezlátnout. Poté ji zalijeme vínem a důkladně promícháme. Zalijeme vývarem a 
necháme asi 10 minut vařit. Dochutme vegetou a dosolíme. Odstavíme z ohně a přidáme 
pórek nakrájený na velké šikmé proužky. Veku nakrájíme na plátky a namažeme máslem.
Sýr nastrouháme na jemném struhadle a veky bohatě posypeme. Zapečeme v troubě a 
podáváme s polévkou.

Zapékaná cibulačka po francouzku
 Známa polévka pařížských nočních famendrů. Ale chutná. Zkusme ji, nebudeme litovat,
Asi 4 - 5 cibulí nakrájíme na tenká kolečka a opečeme na 2 lžících oleje s ořechem másla. Když 



zlátne, přidáme špetku práškového cukru, zamícháme, vsypeme 2 lžíce polohrubé mouky,
osmahneme, zalijeme 1 l vývaru a 1 dl bílého vina, osolíme, opepříme, povaříme. Na 

másle osmažíme 4 plátky bílé veky, posypeme sýrem (celkem asi 100 g). Do zapékacích 
misek dáme porci polévky s cibulí, na to dáme veku se sýrem a prudce zapečeme, třeba pod 
grilem. Posypeme petrželkou. Nechceme-li zapékat, pak opečenou veku zasypeme na talíři 
sýrem, přelijeme vroucí polévkou a na to petrželku. Cibule prospívá v období nákaz chřipek a 
kašle, ale také příznivě působí na srdce, šttnou žlázu, játra i na trávení.

Cibulačka
5 až 6 velkých cibulí, 
kousek bobkového listu, 
nové koření, celý pepř, 
1/2 masoxu, 
1 až 2 dl suchého bílého vína, 
plátky veky nebo kolečka z rohlíků,
strouhaný sýr 
Cibuli nakrájenou na kolečka zpěním (popřípadě zapráším moukou), přidám vodu, koření, 
masox. Do hotové polévky přiliji víno. Osmažené pečivo vložím do plných talířů a bohatě 
posypu sýrem.

Cibulová
4 cibule, 
4 dkg tuku, 
1 lžíce hladké mouky, 
4 vejce, 
1 1/41 vývaru, 
polévkové koření,
pepř, 
2 rohlíky nebo 4 lžíce perliček, 
4 lžíce strouhaného sýra (10až15 dkg)
Cibule nakrájené na jemné kroužky osmažíme na tuku (másle) do růžova, zaprášíme
moukou a zalijeme masovým nebo drůbežím vývarem (2 kostky). Polévku povaříme asi 1/4 
hodiny. Dle chut dosolíme, mírně opepříme a ke konci varu metlou vmícháme bílky ze 2 vajec, 
jejichž žloutky dáme vcelku přímo na jednotlivé talíře spolu s osmaženými plátky bílého
pečiva (bageta, rohlík) a lžící strouhaného tvrdého sýra (parmazán). „Fajnšmekři" dávají rokfór 
(nivu).

Zapečena cibulačka
5 velkých cibulí nakrájet na kolečka,
1 lžíce Flóry (ramy, másla),
 1 1/2 až 21 vody (možno i vývar), 
1 masox (kostka),
1 lžíce hladké mouky, 
muškátový květ,



muškátový ořech, 
zázvor, 
špetka soli dle potřeby, 
25 až 30 dkg strouhaného uzeného sýra,
 pažitka a sezamové semínko na ozdobu,
 tmavý toustový chléb
Cibuli na másle lehce osmahneme, zaprášíme moukou, zalijeme vodou, přidáme
masox, koření a krátce povaříme. Mezitm si připravíme topinky z tmavého toustového
chleba v toustovači, položíme je na dno pekáčku s vyšším okrajem. Zalijeme
uvařenou směsí. Posypeme strouhaným sýrem a ve vyhřáté troubě pečeme
asi 15 až 20 minut. Na talíři posypeme pažitkou a sezamovým semínkem. Se sklenkou
dobrého bílého vína se může tato polévka stát i hezkou malou slavnostnější
večeří pro dva.

Cibulačka s rajčaty a křenem
10 dkg cibule, 
10 dkg másla, 
mouka na zaprášení, 
1 l vývaru z masa nebo kost,
20 dkg rajčat, 
sůl, 
strouhaný křen, 
pažitka 
Cibuli nakrájíme nájemné plátky, osmažíme na másle a zaprášíme moukou. Přiléváme vychladlý
vývar a povaříme. Spaříme a oloupáme rajčata, nakrájíme je na plátky, přidáme do polévky a 
povaříme. Osolíme. Na talíři sypeme strouhaným křenem a jemně krájenou pažitkou nebo 
řeřichou. Polévku můžeme podávat samotnou, ale také s osmaženými taštčkami, plněnými 
masem: 20 dkg hladké mouky, špetka prášku do pečiva, 2 lžíce jogurtu, 1 lžíce ramy, sůl - 
zpracujeme v těsto. Odložíme je a připravíme si: drobně nakrájíme cibulku a česnek (dle chut), 
osmažíme, přidáme mleté maso, lžíci zelené petrželky, trošku pepře a mletého zázvoru. Mírně 
podlijeme a podusíme. Těsto vyválíme, vykrajujeme kolečka, naplníme směsí, přimáčkneme a 
osmažíme na oleji. Všechny polévky díky tomu, že vývar, popřípadě vložky a zavářky si můžeme 
připravit předem, jsou rychle připravené.

Ostrá cibulová
Cibule, 
4 stroužky česneku, 
40 g másla,
2 lžíce polohrubé mouky,
 rajský protlak, 
mražené zelené fazolky, 
vývar z masoxu, 
oregano, 
kabanos nebo točený salám, 
2 kelímky jogurtu, 
1 kelímek zakysané smetany, 



sůl, 
pepř 
Cibuli oloupeme, přepůlíme a nakrájíme na tenká kolečka. Přidáme prolisovaný česnek. 
Rozpálíme máslo a cibuli s česnekem necháme zesklovatět. Vmícháme polohrubou
mouku a osmahneme. Přidáme rajský protlak a zelené fazolky. Přilijeme vývar a přivedeme k 
varu. Okořeníme oreganem a vaříme asi 20 minut. Kabanos rozkrájíme na plátky. Jogurt 
smícháme se smetanou, osolíme a opepříme. Kabanos přidáme do polévky a povaříme. 
Nakonec za stálého míchání přidáme jogurtovou omáčku.

Židlochovická cibulačka
6 až 8 středně velkých cibulí, 
3 kuličky pepře, 
nového koření,
sůl, 
Podravka,
Maggi klasik, 
zeleninový vývar, 
3 rohlíky, 
1 vejce, 
10 dkg tvrdého sýru, 
rostlinný olej
Cibule rozkrájíme na silnější plátky, zpěníme na oleji, přidáme pepř, nové koření, sůl, podlijeme vodou
nebo zeleninovým vývarem, ochutme Podravkou a troškou maggi a vaříme cca 5 minut. K tomu na 
kolečka nakrájíme rohlíky, obalíme je v rozšlehaném vejci a opečeme na tuku na pánvi. Na opečená 
kolečka rohlíků navršíme nastrouhaný tvrdý sýr a zapečeme v troubě (rychleji v mikrovlnce). Do 
uvařené polévky vložíme na osobu 3 až 4 sýrová kolečka rohlíků (počet obvykle nestačí) a posypeme 
čerstvou pažitkou. Tuto polévku je vhodné podávat v kotlících, třeba při zahradním grilování masa.

Cibulová se šunkou
11 vody, 2 velké cibule (nemusíme šetřit), 3 střední brambory, 1 vajíčko, 5 dkg šunky (šunkový salám), 
hladká mouka, kousek másla, sýr (cihla), petrželová nať, pažitka, sůl, maggi
Do vody vložíme na kostčky nakrájené brambory a cibuli, osolíme. Při varu přidáme
šunku a máslo. Mezitm si připravíme vejce s hladkou moukou a rozšleháme. Do polévky nalijeme, až 
je vše měkké (tm zahušťujeme). Do talířků nastrouháme sýr (cihlu) a nakrájíme petrželovou nať a 
pažitku, zalijeme horkou polévkou. Podle chut dosolíme a můžeme přidat polévkové koření.
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Dršťková polévka pravá
Dršťky do polévky. Od řezníka očištěné dršťky se vaří asi půl hodiny ve větším množství vody; pak se
voda slije, opět čistá naleje, zase vaří a to se opakuje třikrát. Po té se dršťky zasolí a vaří, až jsou 
měkké. Nyní se rozkrájejí na flíčky neb nudličky. Hovězí, slabá polévka se zapraží bledou jíškou; na 
dva litry polévky se, po lžíci mouky a kousku másla neb sádla asi jako velký vlašský ořech, udělá 
bleďounká jíška, do které se dá lžička zelené, sekané petrželky; jíška se zakvedlá do polévky, 
rozkrájené dršťky se tam vlož, příčí se pro chuť na špičku nože květu, malinko zázvoru a pepře. Když 
se dělá tato polévka bez hovězí polévky, tak se do té poslední polévky co se již dršťky uvařily, přidá 
vody. Přisolí se, dle chuti udělá se žlutá jíška na větším kousku sádla a přidá se o něco více koření než,
se dává do polévky hovězí.



Dršťková polévka z kotrče kadeřavého 
400 g kotrče kadeřavého
2 PL oleje nebo sádla
1 cibule
2 ČL mleté sladké papriky
špetka pálivé papriky
cca 1,25 l vody
1-2 PL hladké mouky
2-3 stroužky česneku
majoránka
mletý pepř
drcený kmín
sůl
Houbu dobře očistíme, propláchneme pod tekoucí vodou a nakrájíme na větší nudličky. Na tuku 
zpěníme drobně pokrájenou cibuli, zasypeme mletou paprikou a přidáme houbu. Podlijeme vodou a 
podusíme doměkka (asi 30 minut). Zahustíme moukou rozmíchanou v malém množství vody a 
dochutíme rozetřeným česnekem a kořením. Podle chuti dosolíme.
Doporučená příloha chléb nebo pečivo

Dršťková polévka z kotrče kadeřavého 2
½ kg kotrče
30-40 g másla
1 lžíci hladké mouky
1 lžičku mleté červené papriky
sušenou majoránku
čerstvě mletý pepř
2-3 stroužky česneku
¾ litru vývaru (nebo si pomozte kostkou masoxu)
petrželová nať
sůl
na ozdobu petrželovou nať
Kotrč musíme velmi dobře očistit a natrhat na větší kousky, které je nutné v osolené vodě předvařit. 
Pokud máme masový vývar, předvaříme kotrče v něm. Stačí tak 15 až 20 minut. Poté houby vyjmeme 
a nakrájíme je na dlouhé proužky, které nápadně připomínají dršťky. V malém kastrolku nebo na 
pánvičce umícháme z másla a mouky světlou jíšku a zahustíme s ní vývar v hrnci, ve kterém jsme 
předvařovali „dršťky" z kotrče. Přidáme utřený česnek se špetkou soli, čerstvě mletý pepř a sladkou 
mletou papriku. 
    Povaříme, vrátíme do hrnce všechny kousky kotrče a tuhle chutnou a vydatnou polévku servírujeme
v hlubokém talíři posypanou petrželkou. Možná ani nepoznáte, že to nejsou opravdové dršťky. 

Dršťková z hlívy ústřičné
Nadrobno postrouhanou cibuli zpěňte na sádle, přidejte nakrájenou hlívu ústřičnou a chvilku poduste. 
Přidejte mletou sladkou červenou papriku, zalijte vodou, osolte, opepřete a přidejte masox. Vařte, ale 
pozor, houba nikdy úplně nezměkne - bude žvýkavá. Během vaření můžete přidat i nastrouhanou 
mrkev. Ke konci přidejte středně udělanou - ne úplně světlou - jíšku. Dochuťte majoránkou, případně 
drceným česnekem a dobře provařte. Polévka by měla mít přesnídávkovou konzistenci. 



Dršťková polévka z hlívy
500 g hlívy
50 g sádla
česnek
mletý pepř
30 g mouky
majoránka
paprika
sůl
15 g tuku
2 cibule
Na sádle podusíme cibuli, přidáme hlívu nakrájenou na nudličky. Dáme do hrnce s vařící vodou, 
přidáme česnek utřený se solí, okořeníme pepřem a zahustíme jíškou připravenou ze zbytku sádla a 
mouky. Hotovou polévku okořeníme

Dršťková polévka z hlívy
500 g hlívy ústřičné
2 cibule
1,5 l vody
1 PL oleje
VEGI VEGI (zeleninová delikatesa bez glutamanu sodného)
mletá sladká paprika
majoránka
2 stroužky česneku
1 PL hladké mouky
Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme na úzké proužky nakrájenou hlívu a dusíme. 
Potom přimícháme papriku a hned zalijeme vodou, aby paprika nezhořkla. Přidáme zeleninovou 
delikatesu VEGI VEGI, lisovaný česnek a majoránku. Polévku necháme krátce povařit a za stálého 
míchání ji zahustíme hladkou moukou.

Falešná dršťková polévka z hlívy
400 g hlívy
olej nebo sádlo
1 velká cibule
mletý pepř a paprika
kmín
majoránka
4 stroužky česneku
1 kostka bujonu
mouka na zahuštění
sůl
Houby nakrájíme na nudličky a prolijeme na sítku vodou. Cibuli zpěníme na tuku s paprikou, vložíme 
houby a chvíli orestujeme. Zalijeme vodou s masoxem, dokořeníme pepřem, česnekem a majoránkou, 
osolíme. Vaříme do měkka. Zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody a chvíli povaříme. 
Podáváme s chlebem.

Dršťková z hlívy
500 g hlív



50 g masti
cesnak
mleté čierne korenie
30 g múky
majoránka
soľ
paprika
Hlivu pokrájame na rezance, podusíme na masti. Zalejeme vriacou vodou, pridáme cesnak, soľ, 
okorením, zahustíme zápražkou zhotovenou z masti a múky. Hotovú polievku okoreníme majoránkou 
a paprikou spenenou na tuku. Podľa potreby osolíme. 

Polská dršťková polévka 
1 kg drštěk
500 g zeleniny na polévku
2 kosti na hovězí vývar
muškátový oříšek
zázvor
majoránku
sůl
pepř
strouhaný sýr na  posypání 
Do osolené vody dáme vařit kosti společně s celými kusy zeleniny. Vařenou zeleninu nakrájíme na 
proužky.  Do vývaru nastrouháme muškátový oříšek, okořeníme ho, přidáme dršťky a zahustíme 
moukou. Nakonec přidáme nakrájenou zeleninu. Polévku podáváme nejlépe posypanou strouhaným 
sýrem. 

Dršťková polévka
1,5 l vody
500 g drštěk
100 g zeleniny
80 g tuku
50 g mouky
100 g uzeného masa
15 g soli
pepř
paprika
majoránky
zelená petržel
česnek
Nejlépe se to dělá v koupených již vypraných a zpracovaných dršťkách, je to bez námahy. Jinak je 
vaříme v půl hodiny, vodu pak slijeme a dáme do hrnce studené osolené vody. Vaříme je 2 - 3 hod, až 
změknou. Polévku procedíme, zahustíme jíškou a přidáme osmaženou zeleninu. Nakonec vložíme na 
tenké nudličky nakrájené dršťky a necháme chvilku povařit a okořeníme dle své chuti. Papriku 
rozmícháme na rozpuštěném tuku a přidáme do polévky.

Milánská dršťková polévka
400 g drštěk
sůl



1 1/4 l vody
40 g slaniny
cibuli
50 g vařeného uzeného masa
česnek
petrželku
feferonku nebo mletou pálivou papriku
3 lžíce protlaku
pepř
strouhaný sýr
Dršťky uvaříme doměkka, vyjmeme z vývaru a nakrájíme na čtverečky. V hrnci rozškvaříme slaninu 
nakrájenou na kostičky, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a na kostičky nakrájené uzené maso. Vše 
osmahneme, vmícháme drobně nakrájený česnek, pepř, nasekanou petrželovou nať a feferonku, dršťky
a protlak. Vše opět osmahneme, zalijeme vývarem z drštěk a krátce podusíme. Před podáváním 
sypeme porce polévky sýrem. 
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Slepičí polévka s kapáním
1 cibule 
1 stroužek česneku
3 zrnka nového kořeni
1 bobkový list
1 lžička celého pepře 
sůl
150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
1 vejce
4 lžíce polohrubé mouky
2 lžíce mléka
svazeček zelené petrželové natě
Slepici omyjte, dejte do hrnce, zalejte studenou vodou, přidejte sůl, oloupanou cibuli, bobkový list, 
nové koření a pepř. Zvolna vařte, až je maso skoro měkké. Pak přidejte omytou kořenovou zeleninu a 
dovařte doměkka.
Polévku přeceďte, zeleninu a maso nakrájejte na kostičky a vraťte do polévky. Vejce rozšlehejte s 
mlékem, soli, pepřem, jemně nasekanou petrželkou a moukou. Těstíčko zvolna vlijte do mírně vroucí 
polévky, nechte přejit varem a odstavte. Nakonec dozdobte zbylou nasekanou petrželkou.

Slepičí polévka
175 g slepičího masa
2 mrkve
1 petržel
kousek celeru
1/2 cibule
60 g nudlí
celý pepř
sůl
petržel
25 g sterilovaného hrášku
Omyté a očištěné slepičí maso zalijeme studenou vodou a necháme zvolna vařit. Pak zmírníme příkon 
tepla, abychom snížili var na minimum.
Přidáme nakrájenou cibuli, sůl, pepř a zvolna necháme pod pokličkou vařit. Nejlépe v tlakovém hrnci. 
Když je slepice poloměkká, přidáme očištěnou zeleninu.
Vaříme tak dlouho až jsou maso i zelenina měkké. Slepici z vývaru vyjmeme a maso nakrájíme na 
kostičky. Vývar ze slepice a zeleniny přelejeme přes cedník a znovu přivedeme k varu.
Zavaříme připravené nudle. Když jsou těstoviny uvařené, přidáme hrášek a nadrobno nakrájené maso 
ze slepice. Podle chuti přisolíme a přidáme petržel.



Slepičí polévka se zeleninou
Říká se, že slepici polévka zahřeje a posílí nejen tělo, ale i duši. Však to byla kdysi „koutní" polévka, 
přinášena na posílení ženám po porodu. Nu což, i jindy se hodí, slepice jsou levné a lidskému tělu 
prospěšné. Slepičí tuk můžeme částečně odstranit, ale je vhodnější pro lidskou výživu než vepřový 
nebo hovězí. A slepičí maso, to má až 23 % plnohodnotných bílkovin, cenné minerální látky - fosfor, 
železo, hořčík, draslík, vápník, vitaminy B, karotenoidy, thiamin, riboflavin a další cenné složky. 
Koupíme slepici asi 1 - 1,5 kg, dáme vařit do mírně osolené vody - asi 1,5 l, spolu s nakrájenou větší 
cibulí, 5 - 8 zrnky celého pepře, 4 kuličkami nového koření a 1 hřebíčkem. Vaříme klasicky nebo v 
tlakovém hrnci, až maso změkne. Pak slepici vyjmeme a vykostíme. Maso pokrájíme a zčásti vrátíme 
do polévky nebo ho použijeme jinak - třeba na úpravu slepice na paprice. Do polévky přidáme 
nakrájenou l mrkev, asi 100 g celeru, 1 malý pórek kousek květáku nebo brokolice, po případě i hrášek
či fazolky, kostku slepičího bujónu a vaříme asi 20 minut podle potřeby přilijeme vodu. Hotovou 
polévku pak zavaříme tenkými nudlemi nebo na každý talíř dáme spolu s nasekanou petrželkou lžíci 
strouhaného sýra.

Slepičí vývar se žampiony
1,5 l slepičího vývaru
1 menší mrkev  
¼ celeru
1 menší cibule
50 g žampionů 
2 lžíce hladké mouky 
2 lžíce másla 
100 ml smetany
sůl 
pepř
vegeta
V hrnci rozpustíme máslo, přidáme nastrouhanou mrkev, celer a nadrobno nakrájenou cibuli. 
Osmahneme, přidáme mouku a vmícháme smetanu.  Přilijeme vývar a přidáme žampiony.  Vaříme 10 
minut a nakonec dochutíme soli a vegetou. Polévku zdobíme kousky žampionů a petrželkou.

Kuracia s haluštičkami  se žampiony
chrbát, krídla, kosti a ostatné drobky z kuraťa
mrkvu
petržlen
kaleráb
zeler
1 cibuľu
1 zemiak
slepačí bujón z kocky
celé čierne korenie
2 l vody
Na haluštičky:
kuracie mäso z polievky
2 vajcia
vegetu



strúhanku
Kúsky kuraťa a zeleninu dáme variť s vodou, pridáme soľ, zrnká korenia.
Necháme pomaly vrieť, kým zelenina a mäso zmäknú. Pred dovarením pridáme slepačí bujón. 
Polievku precedíme. Mäso oberieme z kostí a pomelieme. Mäso zmiešame so strúhankou, vajíčkami a 
uvaríme haluštičky v slanej vriacej vode.
Haluštičky po dovarení vložíme späť do polievky.

Kuřecí vývar
30 dkg kostí z kuřete
1 stehno
1 cibule
2 mrkve
1 petržel
kousek celeru
sůl
3 kuličky černého pepře
3 lžíce najemno nasekané petrželové natě
1 kostka zeleninového bujónu
1 vejce
10-15 dkg hrubé mouky
Kosti se stehnem vložíme do 2 1/2 l studené vody, osolíme a přivedeme k varu. Přidáme cibuli a 
koření, vaříme 1 1/2 hodiny, zeleninu nakrájíme na kostky, přidáme do polévky a vaříme dalších 30 
minut. Mezitím si připravíme drobení do polévky. Do misky rozklepneme celé vejce, osolíme a 
přisypeme hrubou mouku. Uhněteme tuhé těsto a nastrouháme ho na struhadle (strana s většími 
kapičkami). Hotovou zeleninu vyndáme a vývar přecedíme. Přivedeme opět k varu, zeleninu vložíme 
zpět a nasypeme nastrouhané těsto. Za občasného míchání vaříme na mírném ohni 5 minut.

Slepičí polévka
Slepičí skelet
kořenová zelenina
pepř
nové koření
sůl
vegeta
vejce
2 litry vody
Slepičí skelet dáme do studené vody, přidáme mrkev, celer a petržel nakrájené na kostičky. Okořeníme
celým pepřem, novým kořením a osolíme nebo přidáme vegetu. Vaříme mírným varem 30 až 45 
minut. Asi 5 minut před dovařením přidáme nudle a nakonec můžeme přidat i vejce a posypat 
petrželkou.

Slepičí polévka
1 menší slepice
1 a 1/2 l vody
100 g celeru
40 g mrkve
30 g petržele
60 g žampionů



sůl
celý černý pepř
zelená petrželka
kousek zázvoru
Očištěnou vykuchanou slepici umyjeme, rozdělíme na menší kousky, vložíme do studené vody, 
přikryjeme a pomalu vaříme. Když je maso měkké, přidáme očištěnou a nakrájenou zeleninu, 
nakrájené žampiony a v čistém sáčku zavázaný celý černý pepř, zelenou petrželku a kousek zázvoru. 
Vše vaříme, dokud maso nezměkne. Sáček s kořením vyjmeme a do polévky zavaříme tenké nudle.

Kuřecí polévka s pomerančem
60 g (4 lžíce) másla
8 šalotek nakrájených na kolečka
2 mrkve nakrájené na kolečka
2 řapíky celeru nakrájené na kolečka
250 g kuřecích prsních řízků nakrájených na malé kousky
3 dobře omyté pomeranče
1,251 (5 hrnků) kuřecího vývaru
150 ml smetany ke šlehání
sůl a bílý pepř
snítku petrželky
2 rozpůlená kolečka pomeranče na ozdobu



Šalotky, mrkev, celer a kousky kuřecího masa opékáme za občasného zamíchání 8 minut na másle v 
hrnci se silným dnem. Škrabkou na zeleninu nebo ostrým nožíkem okrájíme z pomerančů tenkou 
vrstvu kůry. Kůru prudce vaříme v rendlíku ve vodě zhruba 3 minuty, potom ji vyjmeme. Z pomerančů
vymačkáme šťávu. Pomerančovou kůru a šťávu přidáme do hrnce s masem a zeleninou a zalijeme 
kuřecím vývarem. Polévku pomalu přivedeme k varu a 40 minut povaříme. Potom ji necháme trochu 
vychladnout, rozmixujeme nahladko a vrátíme do hrnce. Polévku znovu ohřejeme, podle chuti osolíme
a opepříme a vmícháme do ní smetanu. Teď už se polévka nesmí vařit, aby se smetana nesrazila. 
Polévku nalijeme do nahřáté polévkové mísy nebo rozdělíme do talířů, ozdobíme snítkou petrželky, 
plátky pomeranče a podáváme.

Kuřecí polévka s kapáním
1,5 l kuřecího vývaru 
1 menší mrkev 
1 menší cibule
¼ celeru 
1 vejce 
3 lžíce hrubé mouky
polévkové koření 
vegeta
sůl
Do kuřecího vývaru dáme povařit zeleninu, kterou po uvaření vyndáme, nadrobno nakrájíme a vrátíme
do polévky 
Kapání: V hrnečku rozšleháme vidličkou osolené vejce a přidáme hrubou mouku.
Kapání přes vidličku vpouštíme do vroucí polévky, vaříme ještě 2 minuty. Hotovou polévku zdobíme 
petrželkou.

Kuřecí polévka rýžová s karí
1 stroužek česneku
2 pórkové cibulky
malý kompot krájeného ananasu (425 ml)
2 lžíce slunečnicového oleje
2 konzervy kuřecího rizota (po 850 g)
500 ml slepičího vývaru z kostky, 2 lžíce kari, 4 snítky petrželky 
Česnek nakrájíme na kostičky, cibulky na kolečka. Na pánvi rozehřejeme olej, zesklovatíme česnek, 
přidáme cibulky a opečeme. Nakonec vmícháme okapané kostky ananasu, poprášíme kari a krátce 
osmahneme. Za častého míchání přidáme rizoto, vývar a vše prohříváme 2-3 minuty. Hustou rýžovou 
polévku rozdělíme do talířů a posypeme petrželkou. Můžeme podávat i jako samostatné jídlo.

Kuřecí polévka bílá s nočky a sýrovým
2 kostky Slepičího bujónu Vitana 
1 vejce
1 lžíce hladké mouky 
100 g kuřecích prsou 
50 g másla 
Vegeta Vitana 
1 větší mrkev 
1/3 bagety
30 g strouhaného sýra 



kadeřavá petrželka
Z másla a mouky připravíme jíšku, zalijeme litrem vody, přidáme Slepičí bujón a povaříme 10 min. 
Kuřecí prsa dvakrát umeleme nebo nakutrujeme, přidáme vejce, Vegetu a vypracujeme. Necháme v 
lednici odpočinout. Polévkovou lžící vytvarujeme nočky a uvaříme v osolené vodě. Do polévky 
vkládáme spolu s nastrouhanou mrkví, orestovovanou na másle nebo oleji. Z bagety ukrojíme šikmé 
řezy, posypeme sýrem a zapečeme v troubě. Podáváme společně s polévkou.

Slepičí polévka
Slepičí skelet
kořenová zelenina
pepř
nové koření
sůl
vegeta
vejce
2 litry vody
Slepičí skelet dáme do studené vody, přidáme mrkev, celer a petržel nakrájené na kostičky. Okořeníme
celým pepřem, novým kořením a osolíme nebo přidáme vegetu. Vaříme mírným varem 30 až 45 
minut. Asi 5 minut před dovařením přidáme nudle a nakonec můžeme přidat i vejce a posypat 
petrželkou.

Kuřecí vývar
30 dkg kostí z kuřete
1 stehno
1 cibule
2 mrkve
1 petržel
kousek celeru
sůl
3 kuličky černého pepře
3 lžíce najemno nasekané petrželové natě
1 kostka zeleninového bujónu
1 vejce
10-15 dkg hrubé mouky
Kosti se stehnem vložíme do 2 1/2 l studené vody, osolíme a přivedeme k varu. Přidáme cibuli a 
koření, vaříme 1 1/2 hodiny, zeleninu nakrájíme na kostky, přidáme do polévky a vaříme dalších 30 
minut. Mezitím si připravíme drobení do polévky. Do misky rozklepneme celé vejce, osolíme a 
přisypeme hrubou mouku. Uhněteme tuhé těsto a nastrouháme ho na struhadle (strana s většími 
kapičkami). Hotovou zeleninu vyndáme a vývar přecedíme. Přivedeme opět k varu, zeleninu vložíme 
zpět a nasypeme nastrouhané těsto. Za občasného míchání vaříme na mírném ohni 5 minut.

Drůbeží polévka
½ slepice nebo kuřete
1 kostka drůbežího bujonu
1 sklenka dezertního kořeněného vína (Tesavela, Garonne)
1 pórek
1 mrkev několik sušených předem namočených hub
5 lžic jemných nudlí



3 lžíce sójové omáčky
1 cibulka
sůl
Slepici nebo kuře očistíme, omyjeme a dáme do hrnce. Zalijeme vodou, mírně osolíme, přidáme 
oloupanou a pokrájenou cibulku a vaříme doměkka. Pak maso vyjmeme, vývar přecedíme a doplníme 
jej asi na 1 litr vody. Vložíme bujonovou kostku, na kolečka pokrájený pórek, nahrubo oloupanou a na
strouhanou mrkev a překrájené houby. Vaříme zvolna tak dlouho, až zelenina i houby změknou. 
Mezitím obereme maso z kostí a pokrájíme na větší kousky. Vhodíme ho do polévky, přidáme jemné 
nudle, dezertní víno a ještě krátce povaříme. Dochutíme podle potřeby solí a sójovou omáčkou. 
Podáváme horké.

Falešná dršťková ze slepice
1 slepice místo drštěk
kořenová zelenina - množství podle uvážení každého
česnek – nešetřit
cibule
majoránka
červená mletá paprika 
troška gulášového koření
Slepici povaříme - nejlépe v papiňáku. Mezitím si nadrobno nakrájíme zeleninu -
celer, mrkev, petržel, cibuli dle libosti. Můžeme přidat i pár kuliček hrášku. Slepici
vyjmeme z hrnce, do vývaru dáme nadrobno nakrájenou zeleninu, přidáme česnek,
cibuli a povaříme do změknutí, slepici obereme a všechno maso vložíme do hrnce,
kůžičku ze slepice pokrájíme na maličké kousky. Nemusíme dávat všechnu. Potom
osmažíme na tuku nebo oleji trošku jíšky, přidáme mletou papriku, gulášové
koření. Polévku zahustíme. Když je polévka moc světlá, můžeme osmahnout, ale
jen krátce, ještě trošku mleté papriky. Osolíme, dochutíme podle potřeby majoránkou
a podáváme s rohlíkem nebo chlebem. Na Silvestra je to moje popůlnoční
povinnost mít tuto polévku připravenou. Chlapi si mohou ještě do polévky přidat
trošku pálivé papriky.

Čínska ostrokyslá polievka 
(množstvá surovín podľa chuti a potreby)
kačacie mäso varené
huby Judášovo ucho (uchovec bazový)
bambusové výhonky
mrkva
tofu
sójová omáčka (hustejšia čínska)
ocot cca. 4-5 lyžíc
sezamový olej
čínske slivkové víno
biele korenie
chilli omáčka
cukor
soľ
čínske korenie
kukuričný škrob (solamyl)
vajce 1ks
voda



Vodu nalejeme do hrnca a privedieme ju k varu. 
Všetky prísady nakrájame nadrobno (mäso, huby, bambusové výhonky, mrkvu, tofu) a vložíme do 
vriacej vody, osolíme, ochutíme čínskym a bielym korením, cukrom, chilli, sójovou omáčkou, octom, 
sezamovým olejom, slivkovým vínom a prevaríme.
Solamyl najskôr rozmiešame vo vode a postupne pridávame do vriacej polievky, kým nezíska správnu 
hustotu.
Vajce poriadne rozmiešame najskôr v miske a vylejeme do polievky bez miešania! Polievku 
rozmiešame až na záver.

Thajská kuřecí polévka
1 lžíci olivového oleje
1 cibuli
3 stroužky česneku
1 až 2 kuřecí prsa
hrst žampionů
11 silného kuřecího vývaru
zázvor
1 chilli papričku
1 plechovku kokosového mléka
1 limetku
sůl
koriandr
plátky limetky
Olej rozpálíme v hrnci a pak na něm pět minut opékáme cibuli, přidáme česnek a zhruba po minutě i 
kuřecí maso. Necháme ho zprudka opéct a zatáhnout, v žádném případě by se nemělo dusit. Teprve 
pak přidáme žampiony, krátce je opečeme a vše zalijeme vývarem, přidáme zázvor a chilli papričku a 
vaříme asi 25 minut. Nakonec přilijeme kokosové mléko. Zahřejeme a dochutíme šťávou z limety a 
solí.

Indická kuřecí polévka
300g kuřecích drůbků
lžíce másla
2 šálky krájené zeleninové směsi (mrkev, petržel, hrášek, kapusta, květák)
1šálek rýže
1 dl sladké smetany
1 žloutek
2 lžičky kari koření
2 lžíce mandlí
2 kolečka omytého citronu
Do hrnce dáme máslo a rozpustíme v něm kari koření (bude mít krásnou žlutou barvu), přilijeme litr 
vody a vložíme drůbky. Osolíme a vaříme do měkka. Potom drůbky vyndáme, do vývaru vložíme 
zeleninu a rýži a vaříme opět až do měkka. Drůbky obereme, přilijeme zchladlou polévku a zeleninu s 
rýží a rozmixujeme. Zalijeme smetanou, ve které jsme rozšlehali žloutek. Nakonec přidáme spařené a 
oloupané nakrájené mandle a proužky z citronu. 

Tom kah gai ostrá hydinová polievka s kokosovým mliekom, citrónovou 
trávou a čili 

Na vývar:



sliepka ½ks
cibuľa 250g
paradajky 250g
citrónová tráva 5ks
koreň galangal 100g
palmový cukor 50g
cesnak 1ks
prick pao - pasta 2 lyžice
rybia omáčka 0,2l
citróny 250g
čili papričky čerstvé 2ks
limetové listy 5ks
Na polievku:
slepačí vývar 1 l
kuracie prsia 500g
ázijské trávne huby 100g
koriander 1 hrnček
olúpané paradajky bez jadier (concasée) 1 hrnček
kokosové mlieko 600-1000ml podľa chuti a hustoty mlieka
limetka 1ks
čili 4ks
limetové listy 4ks
citronová tráva 2ks               
Vývar:
Sliepku vhodíme do 5 litrov studenej vody spolu s paradajkami a cibuľou, varíme asi 3 hodiny. Potom 
pridáme naklepanú citrónovú šťavu, koreň galangal, citrónovú šťavu, prick pao pastu, rybiu omáčku, 
cesnak, čili a varíme ďalšiu hodinu.
Ku koncu varenia pridáme limetové listy. Vývar precedíme a môžeme uchovávať na neskoršie 
využitie,  potom Vám príprava nebude trvať dlhšie ako 15 minút.
Polievka:
Vývar nalejeme do kastrólika, pridáme na rezance nakrájané kuracie prsia a kokosové mlieko a varíme
asi 10 minút alebo pokiaľ nebudú kuracie prsia uvarené. Do taniera dáme nakrájané paradajky, 
natrhaný koriander, trávne huby, podľa chuti pokrájané čili a prelejeme vriacou polievkou, ktorú podľa
chuti osolíme a ochutíme šťavou z limety a ozdobíme citrónovou trávou.
TIP: Vývar  si môžeme pripraviť a uchovať v mrazničke pre ďalšie použitie.

Sicilská polévka
½ slepice nebo kuřecí kousky na polévku
sůl
špetka muškátového květu
olej
2 cibule
3 stroužky česneku
100 g těstovin (makarony, špagety, flíčky aj.)
pepř
petrželka
několik lístků čerstvé bazalky
snítka máty
několik růžiček brokolice
2 lžíce másla a 2 lžíce hladké mouky na jíšku
Slepici nebo kuře omyjeme, přesekneme na menši kousky, opláchneme, v hrnci zalijeme studenou 
vodou, osolíme a ochutíme špetkou muškátového květu. V tlakovém hrnci vaříme slepici asi 50 minut,
kuře méně. Mezitím v jiném hrnci rozpálíme olej, vhodíme nadrobno nakrájenou cibuli, osmahneme 



ji, přidáme na plátky nakrájený česnek a jen krátce opékáme, aby česnek neztmavl a nezhořkl. Pak 
zalijeme vývarem ze slepice, promícháme, přidáme přelámané těstoviny, pepř jemně nasekanou 
petrželku, na proužky pokrájenou bazalku i mátu a přidáme několik růžiček očištěné brokolice. Vaříme
asi 10 minut. Slepici vykostíme, maso nakrájíme a vhodíme do polévky. Podáváme s bílým pečivem. 
Pokud chceme mít polévku vydatnější a hustší, připravíme si jíšku z 2 lžic hladké mouky a 2 lžic 
másla. Osmahneme do světlehněda a vmícháme do polévky. Dobře promícháme, krátce povaříme a 
podle chuti dosolíme.

Smetanová polévka
250g kuřecího masa 
100g kořenové zeleniny zalijte studenou vodou a uvařte doměkka. 
Očistěte 150g chřestu a uvařte jej zvlášť také doměkka. 
Z 2 lžic másla a 1 lžíce hladké mouky připravte světlou jíšku, zalijte ji přecezeným vývarem, 
rozmíchejte metlou, osolte, okořeňte bílým pepřem a špetkou muškátového květu. Krátce povařte. 
Přidejte pokrájené kuřecí maso a chřest, zalijte 120ml smetany rozmíchané s 1 žloutkem a prohřejte. 
Jednotlivé porce ozdobte nasekanou pažitkou nebo petrželkou.

Drůbková polévka s rýží
0,7 l vody
100 g drůbků
2 mrkve
10 g celeru
10 g kořene petržele
10 g rýže
1/2 kostky masoxu
petržel
Očištěné drůbky vložíme do studené vody, osolíme a vaříme doměkka. Pak vývar scedíme, přidáme 
rýži, nakrájenou zeleninu, masox a uvaříme doměkka.
Maso z drůbků obereme, nasekáme a přidáme do polévky spolu s nakrájenou petrželkou.

Fazolové polévky
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Fazolová polévka
300g bílých fazolí
bobkový list
300g uzeného masa (bůček nebo krkovice)
2 cibule
3 lžíce sádla
4 lžíce hladké mouky
2 lžíce sladké papriky (část může být i ostrá)
½ l mléka
¼ l zakysané smetany
na dochucení 4 stroužky česneku
ocet
cukr
sůl
Fazole namočíme přes noc do vody, pak přidáme bobkový list a uvaříme je doměkka. Nesolíme. 
Mezitm v tlakovém hrnci ovaříme uzené maso, po chvíli vodu vylijeme, zalijeme ho čistou vodou, 
hrnec uzavřeme a maso uvaříme doměkka. Vařené fazole zalijeme vývarem z uzeného masa, 



zahustme jíškou připravenou z rozehřátého sádla, osmahnuté, jemně pokrájené cibule a hladké 
mouky, do níž jsme ke konci smažení přidali papriku, aby se nepřipálila. Do polévky přidáme mléko a 
smetanu a společně za občasného promíchání vaříme asi půl hodiny. Dochutme česnekem utřeným 
se solí, trochou octa, dosolíme, případně přisladíme. Vařené uzené maso nakrájíme na kostčky, 
vmícháme do polévky a podáváme s pečivem nebo chlebem. Polévka je velmi vydatná, nahradí 
večeři.

Fazolková čorba
500 g zelených fazolek
2 cibule nebo svazek mladé cibulky
2 lžíce oleje
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce mleté papriky
3 stroužky česneku
1 snítku kudrnaté petrželky
2 snítky kopru
 sůl
1 lžíce vegety
 2 lžíce octa nebo citronové šťávy
Zelené fazolky omyjte v cedníku pod proudem vody, zbavte je tuhých vláken a nakrájejte na menší 
kousky. Poté je nasypte do vroucí, osolené vody a uvařte je doměkka.
Cibuli oloupejte a nakrájejte hodně nadrobno. V hrnci rozpalte olej a zpěňte na něm nakrájenou 
cibuli.
Poté ji zasypte moukou a mletou paprikou a vše krátce orestujte. Nakonec přilijte trochu vody, 
základovou směs důkladně rozmíchejte a povařte nejméně deset minut.
K připravenému základu přilijte vývar i s fazolkami. Poté přidejte utřený česnek, nasekanou kudrnatou
petrželku a kopr. Vařte ještě alespoň 15—20 minut. Nakonec polévku dochuťte solí a vegetou a 
okyselte octem nebo můžete použít citronovou šťávu. Polévku podávejte ozdobenou plátkem citronu 
a malou snítkou kopru.

Fazolová polévka se zelím 
400g kysaného zdi
1 lžíce sádla
1 větší cibule
250g uzeného masa
2 lžíce hladké mouky
1 lžička sladké nebo pálivé papriky
půl lžičky kmínu
11 vody nebo zeleninového vývaru
1 plechovka scezených bílých fazolí 
sůl
pepř
tymián
Kysané zelí scedíte, propláchněte pod studenou vodou a nechte okapat v cedníku. Poté je překrájejte 
na menší kousky.
Cibuli očistěte, oloupejte a nasekejte najemno. Na pánvi rozehřejte dvě lžíce sádla
a cibuli na něm zpěňte. Uzené maso nakrájejte na kostčky a také je osmahněte na pánvi společně s 
cibulí. Přidejte 2 lžíce hladké mouky a lehce osmahněte. Odstavte, vmíchejte lžičku sladké nebo pálivé



papriky a půl lžičky kmínu. Vše zalijte cca 11 vody nebo zeleninového vývaru, promíchejte a uveďte do
varu.
Poté do polévky přidejte plechovku scezených bílých fazoli a nakrájené kysané zelí. Osolte, opepřete a
okořeňte lžičkou tymiánu. Zvolna vařte asi 10 minut, 
Podávejte s chlebem nebo tmavým pečivem.

Fazuľová 
1 lyžica mast alebo tuku
1 lyžica hladkej múky
1 liter vývaru z kost alebo zeleniny
3 šálky varenej fazule
1 lyžica hrubších rezancov
soľ
1 čajová lyžička masla
200 g hlivy
petržlenová vňať
Z masla a múky urobíme bledú zápražku, po častach ju zalejeme vývarom, osolíme, dobre vymiešame
a najmenej 15 minút povaríme. Potom pridáme varenú fazuľu, varené rezance a hlivu udusenú na 
lyžičke tuku. Nakoniec pridáme soľ a posekanú petržlenovú vňať. 

Barevná fazolová polévka
500 g bílých fazolí z konzervy
4 lžíce olivového oleje
zeleninu nakrájenou na kostčky (2 mrkve, 1 cibuli, stonky řapíkatého celeru),
4 stroužky česneku
sůl
pepř
 lžičku oregana
6 oloupaných a nakrájených rajčat
 lžíci rajčatového protlaku
100 g balkánského sýra na dozdobení
V hrnci rozpálíme olej a nejdřív zprudka, pak na mírnějším ohni na něm asi osm minut opékáme 
osolenou a opepřenou mrkev, cibuli, celer a česnek. Přidáme rajčata, protlak, oregano, podlijeme 1,25
1 vody a vaříme, dokud zelenina nezměkne. Pak do polévky vmícháme fazole, vaříme ještě pár minut, 
nakonec dosolíme podle chut. Před podáváním můžeme posypat balkánským sýrem, případně přidat 
trochu čerstvé petrželky.

Fazolová polévka
1,5l vody
30g tuku
50g mouky
1,5l mléka
5 brambor
150g fazolí
1 vejce natvrdo



50g smetany
sůl
ocet
pepř
cukr
masox
Z tuku a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme ji pak studenou vodou a mlékem, přidáme na 
kostčky nakrájené brambory, masox, pepř, a vaříme. Za chvíli přidáme fazolku a smetanu. Do polévky 
nakrájíme natvrdo uvařené vejce, dochutme octem, solí nebo i můžeme osladit.

Fazolová kečupem a sýrem
250 dkg bílých fazolí (předem namočených)
21 vývaru (stačí voda + masox)
sůl podle chut
Vše vaříme, až fazole změknou. Poté přidáme vegetu a na kostčky nakrájený
1 středně velký celer; znovu povaříme. Nakonec přidáme 2 dl kečupu, worcester,
mletý pepř, popřípadě sůl, a zjemníme asi 2 dl smetany. Necháme ještě přejít varem
a podáváme. Na dno talíře nastrouháme tvrdý sýr, zalijeme horkou polévkou.
Ozdobíme zelenou celerovou nat nebo na kolečka nakrájeným pórkem.

Záhorácký „podfizol"
Pro 4 osoby
250 g suchých velkých bílých nebo strakatých fazolí
bobkový list
mrkev
petržel
 2 nebo více nožiček dobré domácí klobásy
2 až 3 plátky uzené nebo oravské slaniny na kostčky
 asi 2 lžičky saturejky
1 až 2 lžičky libečku
2 lžičky papriky
středně velká cibule nasekaná nadrobno
sůl
vegeta
asi 3 stroužky česneku
250 g širokých nudlí
Fazole přes noc namočíme. Druhý den uvaříme v tlakovém hrnci spolu s bobkovým
listem, mrkví a petrželí. Vaříme asi 30 až 45 minut. V polovině vaření přidáme
klobásu. Z uvařených fazolí odebereme asi jednu třetnu množství a společně se
zeleninou ji rozmixujeme. Slaninu částečně rozškvaříme a orestujeme na ní cibulku
do sklovita, přidáme saturejku, libeček a papriku. K tomu všemu přidáme fazole
(celé i rozmixované), vodu, ve které se vařily, a dochutme solí a vegetou. Nakonec
přidáme na kolečka nakrájenou klobásu. Před podáváním protlačíme do polévky
česnek. Nudle uvaříme zvlášť ve slané vodě. Do každého talíře vložíme trochu vařených
nudlí a zalijeme horkou polévkou. Podáváme s tmavým chlebem. Polévku
můžeme udělat i bez část rozmixovaných fazolí, ale v tom případě zahustme jíškou.



Ramóna
20 dkg červených fazolí (namočit přes noc)
2 polévkové lžíce rajského protlaku
2 až 3 mrkve
2 větší brambory
 1 cibule
1 pomeranč
5 dkg slaniny nebo odřezků uzeného
olej
koření: libeček, bobkový list, mleté nové koření, pro milovníky ostrého
   špetčka chilli
do hrst polohrubé mouky
sůl
Na trošce oleje zpěníme cibuli, uzeninu a na tenká kolečka nakrájenou mrkev. Zaprášíme
hrst mouky a necháme zrůžovět. Zalijeme vodou s fazolemi, dobře zamícháme
a přidáme na kostčky nakrájené brambory, vymačkaný pomeranč (šťávu
s dužinou, nebo (pokud jej lze snadno odblanit) můžeme nakrájet na drobné kousky
celé dílky a koření; libeček, 2 bobkové listy a na špetčku nože mletého nového
koření. Nesolíme. Když začne houstnout, dolejeme 1/2 litrem vařící vody a 30 minut
dusíme. Poté přidáme rajský protlak, doplníme vařící vodou na 4 porce a dovaříme
pod pokličkou do změknut fazolí, respektve 30 minut v tlakovém hrnci. Hotovou polévku
podle chut osolíme. Na stůl podáváme s konvičkou kyselé smetany. Takto
zjemněná a bílým pečivem doplněná polévka vydá za večeři.

Srbský fazolový hrnec
40 dkg bílé fazole
2 l vody
 polévková zelenina
25 dkg uzené slaniny
1 rajský protlak
lžička majoránky
chilli
1 lžíce sladké papriky
1/2 lžíce kyselé smetany
Fazole namočit přes noc, zeleninu nakrájet nadrobno, cibuli a brambory na kostčky,
slaninu na nudličky - tu rozpustme a přidáme zeleninu, cibuli a brambory
a necháme cca 5 minut za stálého míchání osmahnout. Přidáme fazole a část vody,
zbytek vody rozmícháme s protlakem, solí a kořením a přilijeme. Vaříme v tlakovém
hrnci 20 minut (jinak asi 1,5 hodiny). Klobásu nakrájíme a přidáme před dovařením
(asi 10 minut). Smetana se přidává dle chut do talíře.

Zimní z uzeného kolena
1 uzené koleno (raději přední)  
100 g velkých krup (3 hrstky)
200 g fazolí (4 až 5 hrstek)
1/2 středně velkého celeru
1 středně velká petržel



2 středně velké mrkve
2 až 3 středně velké brambory
3 menší pevné cibule se slupkou
2 stroužky česneku
10 kuliček celého pepře (nebo špetka mletého pepře)
 majoránka
sušená petrželka nebo celerová nať
na případné dosolení vegeta, Podravka apod.
voda dle potřeby (asi 2,51)
Den předem namočíme přebrané a propláchnuté kroupy a fazole. Použijeme-li
fazole barevné nebo tmavé, bude polévka pestřejší a tmavší. Druhý den přidáme
uzené koleno, kořenovou zeleninu, cibuli se slupkou, oloupaný česnek a kuličky
pepře zavázané do kousku gázy, nebo opepříme přímo mletým pepřem. Zalijeme
vodou, až je koleno zcela ponořeno, a dáme vařit. Nesolíme. Uzené koleno bývá
často velmi slané, proto dosolujeme polévku až při dovařování. Asi v polovině vaření,
což je zhruba za 3/4 hodiny, přidáme na kostčky pokrájené brambory a polévku
dovaříme, až koleno změkne. Potom z polévky vytáhneme maso, cibuli, kořenovou
zeleninu a pepř. Cibuli, petržel a pepř vyhodíme, zbytek zeleniny pokrájíme a vrátme
zpátky do polévky, rovněž tak přidáme zpět do polévky maso obrané z kost a pokrájené
na kousky. Polévku dosolíme vegetou a ochutme majoránkou a sušenými
natěmi petrželky nebo celeru. Polévku podáváme s krajíčkem chleba. Je sytá, hodí
se jako samostatný chod. Uvedené množství stačí pro 8 lidí.

Charvatska „fržunka"
500 g bílých fazolí (přes noc namočených)
100 g cibule
100 g sádla
3 až 4 stroužky česneku
pepř
sůl
široké nudle
doma dělané
1 vejce
150 g polohrubé mouky
Fazole dáme vařit, přidáme celý česnek. Až jsou fazole měkké - osolíme. Na
sádle zpěníme nadrobno pokrájenou cibulku, přidáme do polévky. Polévku dochutme
pepřem. Zvlášť uvaříme široké domácí nudle, scedíme a dáme je do polévky.
Poznámka: toto jídlo bylo tradiční u „Charvatské menšiny", sídlící na jižní
Moravě přes 300 roků - ve třech dědinách.

Fazolová s koprem
1 šálek fazolí (velké bílé)
kost na vývar
hrst sušených hub
1 rajče (může být i mražené)
2 lžíce sádla nebo rostlinného tuku
2 lžíce mouky
2 lžíce kopru



2 vajíčka
Fazole den předem namočíme do hrnce, ve kterém budeme polévku vařit. Druhý
den přidáme kost a spolu vaříme, až jsou fazole měkké. Nyní přidáme houby
a pokrájené rajče a vaříme dál (20 minut). Mezitm obereme z kost maso, vrátme do
polévky a uvaříme 2 vejce natvrdo. Ze sádla a mouky připravíme světlou jíšku,
dáme do polévky. Přidáme kopr. Solíme podle chut. Polévka je hezky barevná, neboť
do každého talíře rozkrájíme 1/2 vařeného vejce. Podáváme s tmavým chlebem
(graham, sedmizrnný) jako samostatné jídlo. Méně kalorická varianta: spolu
s kostmi odebereme do šálku část uvařených fazolí a ty zbylé v polévce rozmixujeme
(polévka se zahust fazolovou dužinou), necedíme kvůli balastním látkám.
Fazole ze šálku vrátme spolu s obraným masem zpět do polévky a postupujeme
stejně, jenom nezahušťujeme jíškou.

Ze zelených fazolek
1 sklenička zavařených zelených fazolkových lusků ve slaném nálevu (0,33 l)
1 kostka masoxu
1 zakysaná smetana
2 polévkové lžíce hladké mouky
2 špetky tymiánu
Skleničku zavařených lusků vlijeme do hrnce s 1 1/2 l vody. Přidáme kostku masoxu
a uvedeme do varu. Když začne celý obsah vřít, přidáme tymián a mouku
rozšlehanou ve vodě nebo mléce (tzv. záklechtka). Když je mouka povařená
a polévka zahuštěná, odstavíme ji z plotny a lehce vmícháme zakysanou smetanu.

Z fazolových lusků nakyselo
1 kg sterilovaných fazolových lusků s nálevem
100 g margarínu
120 g hladké mouky
1 ¾ l vody
½ l konzumního mléka
450 g brambor
200 g vody na uvaření brambor
20 g kopru
40 g octa
sůl
1 kostka masoxu
Z tuku a prosáté mouky připravíme světlou zásmažku, za neustálého prošlehávání
metlou ji zalijeme vlažnou vodou a nálevem z fazolových lusků, uvedeme do varu
a zvolna vaříme za občasného prošlehávání nejméně 1 hodinu. Ke konci varu přidáme
mléko a krátce povaříme. Do provařené polévky vložíme očištěné, opláchnuté
a na kostčky nakrájené brambory, uvařené v mírně osolené vodě (rozvaření není
žádoucí), fazolové lusky nakrájené na kratší kousky a krátce povaříme. Hotovou
polévku dochutme opláchnutým jemně nakrájeným koprem, octem a popřípadě
přisolíme. Vznikne bílá až nažloutlá polévka, jemné vůně po fazolových luskách
a kopru, typické fazolkové a mírně nakyslé chut, hustší konzistence, s vložkou nakrájených
fazolových lusků a brambor. Uvedené množství je na 10 porcí.



Z černých fazolí
1 I hovězího vývaru
50 g slaniny
50 g šunky
1 lžíce oleje
utřený česnek
oregano
pepř
3 lžíce červeného vína
1 cibule
150 g černých fazolí
Na tuku zpěníme cibuli, potom přidáme na nudličky nakrájenou slaninu se šunkou
a orestujeme. Zalijeme vývarem, přidáme uvařené fazole a uvedeme do varu. Polévku
dochutme kořením a červeným vínem.

Kyselá fazolková s párkem
200 g očištěných brambor
1 velká sklenka fazolových lusků ve slaném nálevu (nebo čerstvé lusky)
40 g hladké mouky
1/4 l kyselé smetany
sůl
ocet
kopr
bobkový list
2 až 4 kuličky koření
4 až 6 kuliček pepře
4 vajíčka
200 g dietních párků
Očištěné a umyté brambory pokrájíme na kostky, zalijeme vodou, přidáme koření
a vaříme do poloměkka, pak přidáme fazolky. Mouku rozšleháme ve smetaně, přidáme
do polévky a krátce povaříme, podle chut přidáme sůl a ocet a ještě chvíli povaříme.
Pokud chceme mít polévku vydatnější (aby nám nahradila i hlavní jídlo), přidáme
do ní na kousky pokrájené párky a postupně rozklepneme vajíčka a velmi
opatrně mícháme (abychom neoddělili bílek od žloutků). Nakonec můžeme přidat
nadrobno nakrájený kopr. (Jestliže polévku připravujeme z čerstvých lusků, tak nejdříve
uvaříme do poloměkka lusky a teprve pak brambory. Další postup je stejný.)

Rychlá fazolková
Žluté lusky si sama vypěstuji a zmrazím. Brambory na kostky, masox a kmín dáme
vařit, přidáme zmrazené žluté lusky, povaříme. Nakonec zahustme hladkou moukou,
rozmíchanou buď ve smetaně, zakysané smetaně nebo jen v mléce. Dochutme
solí, trochou cukru, octa nebo citronu.

Krůtí fazolový „eintopf"
15 dkg bílých namočených fazolí dáme vařit do tlakového hrnce spolu s krůtmi



drůbky. V jiném hrnci necháme na oleji zpěnit cibuli, dáme na ní podusit 1/2 hlávky
pokrájeného bílého zelí a 2 lžíce červené papriky. Zalijeme vývarem z masa
a fazolí, dáme dvě mrkve, 1/2 kapusty a 1/2 celeru pokrájené na nudličky. Okořeníme
solí, pepřem, dobromyslí, povaříme, přidáme uvařené fazole a pokrájené maso
z drůbků, zahustme moukou nebo smetanou.

Hrstkovka
Hrst bílých fazolí hrst barevných (černých) fazolí
hrst loupaného hrachu
hrst čočky
hrst sušených (zavařených) hřibů
hrst na nudličky nakrájeného bílého hlávkového zelí
hrst velkých fazolí, tzv. becáků (pokud máme, nemusí však být)
hrst na kostčky nakrájených brambor
mraženou nebo čerstvou či zavařenou zeleninovou směs: hrášek, mrkev na kostčky, kukuřice
    cukrová - vše také asi jednu hrst;
z koření- lžičku vegety, lžičku maggi, lžičku sladké červené papriky, lžičku pálivé
    červené papriky, lžičku mletého pepře, lžičku majoránky, lžičku koření oregano,
    maggi a sůl (dle chut), lžíce octa (dle chut),
2 lžičky hladké mouky
Nejprve si připravíme 5litrový hrnec, do kterého vsypeme nejprve oprané a namočené
sušené luštěniny. Necháme povařit do poloměkka. Pak přidáme zeleninovou
směs a namočené hřiby. Stále doléváme vodou asi tak do 3/4 hrnce. Jakmile luštěniny
změknou, přidáme bílé hlávkové zelí nakrájené na nudličky a koření. Solíme až
úplně nakonec. Poté už jenom přidáme brambory a zahustme moukou a dochutme
octem. Dolijeme vodou do plného hrnce a vaříme asi 10 minut. Celková doba přípravy
se zdá příliš dlouhá (asi 2 hodiny), avšak mohu vás ujistt, že to stojí za to.

„Limonádová"
Vývar z kost (hovězí nebo vepřové)
a kousek uzených žebírek nebo zbytky kůže po uzeném mase
koření (nové koření, bobkový list, pepř celý)
nesolit, protože uzené je slané
Do čistého vývaru dáme 4 větší brambory (oloupané a nakrájené na větší kostky),
kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer), malou lahvičku nakládané řepy (můžeme
1 s nálevem - sladkokyselý nálev), malou lahvičku zelí (může být jak kysané, tak
sladkokyselé - kysané je lepší), asi 1 a ½ hrnečku fazolí (přes noc namočených,
zvlášť uvařených). Dochutme několika lžícemi sladkého kečupu, vegetou, osolíme
dle chut. Vaříme tak dlouho, až jsou brambory měkké. Když je vše hotové, zalijeme
šlehanou smetanou (můžeme i zakysanou smetanou). Rozmícháme a můžeme podávat.
Je růžová jako limonáda.

Minestrone zimní
100 g fazolí
80 g slaniny
kousek celeru a pórku



1 mrkev
1 větší brambor
asi 3 lžíce rajčatového protlaku
2 l vývaru z masa nebo masoxu
sušená saturejka a tymián
4 stroužky česneku
sůl
100 g těstovin
strouhaný sýr
Přebrané, propláchnuté a namočené fazole uvaříme doměkka. Nájemně nakrájené
slanině zpěníme na kolečka nakrájenou cibuli, přidáme předem očištěnou,
opláchnutou a nakrájenou zeleninu, protlak, vývar, koření a uvaříme doměkka.
Polévku dochutme česnekem utřeným se solí, přidáme fazole a ve slané vodě uvařené
těstoviny. Sýr podáváme zvlášť na jednotlivé talíře.

Fazolačka z Bretaně
400 g bílých fazolí
 50 g sádla
1 malý rajčatový protlak
1/2 cibule
 2 stroužky česneku
2 polévkové lžíce sladké papriky
mletý pepř
 sůl
cukr
Předem namočené fazole uvaříme doměkka. Na sádle zpěníme jemně nakrájenou
cibulku, zaprášíme moukou a sladkou paprikou, okořeníme špetkou pepře, majoránky
a zalejeme vodou z fazolí. Rozšleháme a dobře povaříme. Před koncem přidáme
protlak a ještě povaříme. Do hotové polévky vrátme scezené fazole, ochutme
česnekem, solí, podle chut okyselíme a přisladíme. Pro lepší chuť můžeme přidat
pokrájenou uzeninu. Lze podávat s chlebem.

Šarišská polévka s kroupami 
120g bílých fazolí
50 g propláchnutých ječných krup
250 g uzeného bůčku 
1 oloupaná mrkev 
1/4 oloupaného malého celeru
1 lžíce sádla mletý černý pepř sůl
2 lžíce nasekané petrželové natě 
 Fazole necháme přes noc nabobtnat ve studené vodě. Druhý den je v čerstvé vodě dáme vařit 
(nesolíme).
Kroupy nasypeme do hrnce se studenou vodou. Osolíme je, přiklopíme a uvaříme na skus (asi 30 
minut).
K poloměkkým fazolím přidáme na kostčky nakrájený bůček a oboje uvaříme doměkka.
Nakrájenou mrkev i celer opečeme na sádle, přidáme do polévky a krátce povaříme. Polévku 
ochutme a vmícháme do ní uvařené kroupy a petržel.



Toskánská česneková
1 větší česnek
600 ml vývaru
70 g sýra
100 g zelených fazolek
250 ml tomatové šťávy
70 g šunky
špetka soli
provensálské koření
bílý pepř
1 veka na krutony
olej
Česnek oloupejte a prolisujte. Zelené fazolky očistěte, opláchněte a poté rozkrájejte na menší kousky. 
Pokud použijete mražené fazolky, vložte je do cedníku, propláchněte vlažnou vodou a nechte okapat. 
Šunku nakrájejte na malé kousky a sýr nastrouhejte.
Připravený vývar přiveďte k varu.
Vložte do něj nakrájené fazolky a krátce povařte. Pak přilijte do vývaru tomatovou šťávu a 
promíchejte. Opět nechte pomalu vařit.
Mezitm si připravte krutony.
Veku nakrájejte na slabší kolečka, která posypte kousky šunky a strouhaným sýrem. Rozložte je na 
plech potřený olejem a nechte péct tak dlouho, až sýr roztaje a lehce zezlátne.
Do vývaru přidejte česnek a dochuťte solí, pepřem a provensálským kořením. Polévku prohřejte, při -
dejte zapečené krutony a podávejte. Můžete přidat i drobně nasekanou zelenou petrželku.

Kroupová polévka s fazolemi
2 lžíce krup
2 lžíce bílých fazolí
200 g vařeného uzeného masa
1,5 l vody
větší cibuli
2 stroužky česneku
1-2 lžíce hladké mouky
sůl
pepř
tuk
Kroupy propláchneme a společně se spařenými fazolemi dáme vařit. Na tuku zpěníme česnek s cibulí,
zaprášíme moukou, uděláme jíšku a zalijeme vývarem. Přidáme ji k měkkým kroupám s fazolemi a 
důkladně promícháme. Osolíme, opepříme a necháme asi 5 minut vařit. Na pánvičce opečeme na 
kostčky nakrájené uzené maso a vložíme do polévky, už nevaříme.

Lisovaná fazolová polévka
80g bílých fazolí, 
kousek mrkve, celeru a cibule, 
1 lžíce rajčatového protlaku,
10g tuku, 
10g hladké mouky, 
česnek, 



4 lžíce mléka, 
asi 4,5 dl vody, 
sůl, 
masox, 
petrželka
Fazole přebereme, propláchneme, zalijeme vodou a necháme nabobtnat. Asi za 4 hodiny je uvaříme 
téměř do měkka ve vodě, v níž byly namočené. Ke konci varu přidáme zeleninu, cibuli a rajčatový 
protlak, světlou jíšku z tuku a mouky a vaříme, až fazole i zelenina změknou. Poté polévku prolisujeme
(nebo po částečném vychladnut rozmixujeme), osolíme, ochutme masoxem a rozetřeným česnekem,
podle obliby i několika kapkami octa a mletou sladkou paprikou, zjemníme mlékem a necháme přejít 
varem. Při podávání posypeme usekanou petrželkou.

Fazolová polévka se zeleninou
150 g bílých fazolí
sůl
1 1/4 l vody
2 lžíce oleje
cibuli
4 rajčata
česnek
kousek pórku
vegetu
2 brambory
petrželku
Fazole namočíme na 6 hodin do studené vody, scedíme je a v čerstvé vodě uvaříme doměkka. Na oleji
zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, vmícháme spařená, oloupaná a nakrájená rajčata, podusíme a 
přidáme k fazolím společně s prolisovaným česnekem, nakrájeným pórkem a bramborami. Vše 
uvaříme doměkka. Polévku osolíme, ochutme vegetou a sekanou petrželkou a podáváme. 
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Gulášová polévka
200 g hovězího libového masa
1 cibuli nakrájenou nadrobno
2 lžíce sádla nebo slunečnicového oleje
2 lžičky sladké papriky
1 litr hovězího vývaru
1 lžíci hladké mouky 
sůl a čerstvě mletý 
po špetce kmínu, mletého chilli a majoránky
2 stroužky drceného česneku
1 až 2 oloupané brambory nakrájené na kostky
V hrnci na polovině tuku zpěníme cibuli. Přidáme maso nakrájené na malé kostky a 3 minuty



opékáme. Zaprášíme paprikou, zamícháme a ihned zalijeme polovinou vývaru. Osolíme,
okořeníme pepřem, kmínem a chilli a při klopené dusíme téměř doměkka. V jiném hrnci
zpěníme na zbylém tuku mouku, až zesvětlá, jíšku zalijeme zbylým zchladlým vývarem a
rozšleháme. Přilijeme k základu, přidáme brambory, česnek, majoránku a za občasného
míchání vaříme asi 15 minut, až brambory změknou.

Gulášová polévka
200 g hovězího libového masa
1 cibuli nakrájenou nadrobno
2 lžíce sádla nebo slunečnicového oleje
2 lžičky sladké papriky
1 litr hovězího vývaru
1 lžíci hladké mouky
sůl
čerstvě mletý pepř
po špetce kmínu, mletého chilli a majoránky
2 stroužky drceného česneku
1 až 2 oloupané brambory nakrájené na kostky 

V hrnci na polovině tuku zpěníme cibuli. Přidáme maso nakrájené na malé kostky a 3 minuty
opékáme. Zaprášíme paprikou, zamícháme a ihned zalijeme polovinou vývaru. Osolíme,
okořeníme pepřem, kmínem a chilli a přiklopené dusíme téměř doměkka. V jiném hrnci
zpěníme na zbylém tuku mouku, až zesvětlá, jíšku zalijeme zbylým, zchladlým vývarem a
rozšleháme. Přilijeme k základu, přidáme brambory, česnek, a za občasného míchání vaříme
asi 15 minut, až brambory změknou.

Gulášová polévka
1 cibule
10 g stolního oleje
75 g hovězího masa
1 mrkev
1/2 petržele
4 brambory
5 g hladké mouky
0,5 l vývaru z kostí
sladká paprika
pepř
sůl
drcený kmín
majoránka
česnek

Cibuli jemně nakrájíme a zpěníme na oleji. Dobře omyté hovězí maso nakrájíme na kostičky
a zároveň se sladkou paprikou, pepřem, kmínem a solí přidáme k cibuli.
Mírně podlije a dusíme doměkka. K poloměkkému masu přidáme drobně nakrájenou petržel a
mrkev, rozředíme vývarem, a když je maso prakticky měkké,
přidáme na kostičky nakrájené brambory. Zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě a 
dovaříme. Před podáváním ochutíme polévku třeným česnekem a majoránkou.



Gulášová polévka z kotrče
4 porce
Kotrč nebo bedla jedlá jsou ideálními houbami na přípravu falešné „gulášové“ nebo chcete-li
„dršťkové“ polévky. I jiné houby jsou však v polévce velmi chutné.
1 cibule
2 lžíce sádla
250 g čerstvých hub (kotrč i jiné)
paprika mletá sladká
kmín celý i drcený
jíška
2 lžíce sádla
1 lžíce hladké mouky
100 g mrkve 
100 g celeru
paprika mletá pálivá
na dochucení
česnek
majoránka
petrželka
sůl
Cibuli nakrájíme na kostičky a opečeme ji na sádle dozlatova, přidáme kmín, nakrájené
houby, orestujeme, zaprášíme paprikou, zarestujeme, zalijeme vodou, osolíme a přivedeme
k varu.
Na sádle orestujeme najemno nastrouhanou mrkev a celer, zaprášíme paprikou a moukou,
orestujeme, za stálého míchání zalijeme vodou a zavaříme. Tuto jíšku vmícháme do polévky,
provaříme dvacet minut a dochutíme drceným česnekem, majoránkou a solí. Podáváme
s nasekanou petrželkou.

Maggi gulášová polévka s bramborem a klobásou
4 porce:

1 cibuli

3 polévkové lžíce oleje
1 polévková lžíce mleté červené papriky
3 polévkové lžíce hladké mouky
2 stružky česneku
30dkg brambor
25dkg klobásy (nebo párků)
majoránka
kmín
pepř
1l vody
1 kostka maggi masový vývar

Najemno nakrájenou cibuli orestujeme na oleji, přidáme hladkou mouku, 1 minutu restujeme,
přidáme mletou červenou papriku, zamícháme a ihned zalijeme vodou. Přidáme očištěné a na



kostky nakrájené brambory, 1 kostku Maggi masový vývar, česnek, koření a za občasného
míchání vaříme na mírném ohni 10-15 minut. Klobásu (párky) nakrájíme na kolečka,
orestujeme na oleji a přidáme do hotové polévky.

Sójová gulášovka
Sójové maso (holandské růžové kuličky) zalijeme horkou vodou, 1 lžící sójové
omáčky a dáme lžičku soli. Na oleji zpěníme 2 cibule, zasypeme sladkou paprikou
(možno dát i špetku pálivé), přidáme 4 až 5 větších brambor nakrájených na kostičky,
promícháme; přidáme sójové maso i s máslem, podle potřeby přidáme ještě
teplou vodu a vaříme, až jsou brambory měkké. Nakonec přidáme 1 kostku masoxu,
3 až 4 stroužky utřeného česneku. Zahustíme záklechtkou z 2 lžic polohrubé
mouky a povaříme. Do hotové polévky dáme majoránku a zelenou petržel (i sušenou).

Gulášovka s houbami
1 1/2 až 2 litry vody
3 větší brambory
kořenová zelenina
4 lžíce hladké mouky
hrst sušených hub
vařené maso z polévky
1 cibule
3 lžíce oleje
2 stroužky česneku
sůl
majoránka
bobkový list
nové koření
pepř
zelená nať
paprika
Podravka
kmín
Do vody dám vařit na kostičky nakrájené syrové brambory, zeleninu, sůl, kmín,
bobkový list, nové koření a sušené houby, předem namočené a nakrájené. Mezitím
si usmažím cibuli, dám na to nakrájené maso, papriku, ostatní koření. Když jsou
brambory měkké, přidám jíšku za sucha upraženou a maso, znovu povařím, přidám
česnek a ještě dochutím Podravkou, maggi a nakonec zelenou petrželí, buď čerstvou, nebo sušenou.  
Mám-li zbylou vyvařenou kost z polévky, přidám i rozmačkaný morek. Nakonec můžeme přidat 1 
lžíci domácího sádla. Vařeného masa z polévky stačí jen malý kousek, houby dají dobrou chuť a lze 
místo masa použít též salám, maso je však chutnější.

Gulášová trochu jinak
Sádlo (olej)
hovězí maso (jen libové nebo uzeninu)
brambory (dle množství polévky)
majoránka
pepř
sůl
kmín



sladká paprika
cibule
paprikové lusky
rajčata
ušlehaná smetana nebo bílý jogurt
Do hrnce dáme sádlo a na něm zesklovatíme cibuli (nesmí být hnědá). Když děláme
polévku z masa, tak ho necháme opéci. Já raději dám uzeninu (tu neopékám).
Kdo chce, může použít maso i uzeninu. Jakmile se maso opeče, přidáme mletou
papriku (může být i trochu pálivá), na kostičky nakrájené brambory, zalijeme vodou
a promícháme. Nyní přidáme uzeninu, sůl, pepř, kmín, majoránku a vaříme na středně
teplém vařiči. Zvlášť si připravíme paprikové lusky (asi 2 ks - dle velikosti). Lusky
očistíme, umyjeme, a nakrájíme je na menší proužky a dáme je zvlášť podusit na troše
tuku (ne máslo) a troše vody. Záleží nyní na strávníkovi, zda chce lusky hodně
měkké nebo trochu tužší. Já dávám přednost těm tužším. Mezitím už brambory určitě
změkly (nezapomeneme mezitím ochutnat), přidáme paprikové lusky a pokrájená
rajčata. Ta v polévce jen krátce povaříme, aby se nerozvařila. Polévku dosolíme. Na
stůl servírujeme polévku, ušlehanou smetanu nebo jogurt. Podle chuti se vše promíchá,
nebo jíme polévku vždy s trochou šlehačky (nesladké) nebo jogurtu, které si přidáváme
kávovou lžičkou.

Gulášová se šunkou
200 g šunky
500 g brambor
2 lžíce oleje
1 mrkev
1 petržel
1/2 celeru
1 velká cibule
2 stroužky česneku
1 zelená paprika
mletý pepř
mletá sladká paprika
sůl
Den před přípravou namočíme šunku do vody nebo mléka. Druhý den šunku vyndáme
a nakrájíme na kostky. Cibuli nadrobno nakrájíme, na plotýnce osmahneme na oleji, sundáme z plotny,
přidáme mletou papriku a zalijeme 2 lžícemi vody. Vrátíme zpět na plotnu, přivedeme k varu, přidáme 
šunku a dusíme. Během dušení mícháme. Přidáme pepř a zalijeme 5 dl vody a vaříme. Mezitím 
nakrájíme na kostky brambory, mrkev, petržel, celer a papriku. Tuto 
zeleninu a utřený česnek přidáme do polévky a přilijeme tolik vody, aby až je zelenina měkká. Ten, 
kdo nemusí dbát o štíhlou linii, může zalít polévku smetanou.

Chalupářská polévka
Na 2 lžících tuku lehce osmahněte nakrájenou cibuli, 2 stroužky česneku a 300g mletého masa. Směs 
poduste, nechte vysmahnout, zasypte lžící hladké mouky a lžičkou sladké mleté papriky, rozřeďte 
vodou, přidejte balíček mražené polévkové zeleniny, 2 rozkrájené brambory, osolte a zvolna povařte 
doměkka. Nakonec polévku ochuťte majoránkou.



Gulášová polévka
Zbude-li nám guláš, rozředíme ho vývarem, zahustíme nakrájenými syrovými brambory a jíškou, 
povaříme, dochutíme a máme sytou a dobrou polévku.

Maďarská gulášová polévka
500g hovězího masa
150g uzené slaniny
500g cibule
250g brambor
250g mrkve
250g rajčat
1,5 l vody
2 stroužky česneku
1 lžička tymiánu
2 bobkové listy
2 lžíce sladké mleté papriky
2 dl kysané smetany
špetka cukru
sůl
Maso a slaninu pokrájíme na větší kousky a na kastrolu ze všech stran osmažíme. Přidáme pokrájenou 
cibuli, zeleninu a společně dusíme. Na konec přidáme rozmačkaný česnek, zalijeme vodou a všechno 
asi 60 minut vaříme na malém plamenu. Když maso změkne, polévku dochutíme a zjemníme 
smetanou. Polévku můžeme podávat s chlebem jako samostatné jídlo.

Gulášová polévka
200 g před. hovězího masa bez kostí
cibuli
lžíci Ceres softu
mletou sladkou i pálivou papriku
sůl
1 1/4 l vody
2 lžíce hladké mouky
česnek
kmín
pepř
200 g brambor
masox
polévkové koření
majoránku
Nadrobno nakrájenou cibuli usmažíme dozlatova na polovině dávky tuku. Přidáme maso nakrájené na 
drobné kostičky a osmahneme. Zaprášíme paprikou, zalijeme trochou vody, osolíme a dusíme. 
Mezitím připravíme z tuku a mouky světlou jíšku. Zalijeme ji vodou, rozšleháme a uvedeme do varu. 
Jíšku vmícháme k masu a opět dusíme. Přidáme na kostičky nakrájené brambory a dusíme doměkka. 
Nakonec dochutíme masoxem a kořením. 

Gulášová polievka
500 g bravčového mäsa na guláš
3 lyžice oleja



300 g cibule
lyžička mletej červenej papriky
lyžica octu
lyžička rasce
750 ml mäsového vývaru z kocky
700 g zemiakov
2 lyžičky maizeny
soľ
mleté čierne korenie
rasca
Mäso nakrájame na kocky, opražíme na rozpálenom oleji a vyberieme. Vo výpeku opražíme cibuľu do 
sklovita. Posypeme mletou paprikou. Pridáme ocot, rascu, mäsový vývar, mäso a dusíme pod 
pokrievkou asi tridsať minút. Vložíme ošúpané zemiaky a dusíme ešte asi 25 minút. Do smotany 
zamiešame maizenu, pridáme do polievky a za stáleho miešania necháme zovrieť. Nakoniec 
dochutíme soľou, čiernym korením a mletou pálivou paprikou podľa chuti.

Gulášová polévka
400g předního hovězího masa nebo skopového či vepřového masa
60g tuku
60g mouky
velká cibule
500g brambor
pepř
paprika
kmín
sůl
2 až 2,5 litrů vody
Maso nakrájíme na malé kousky a dusíme na cibulce. Po vysmahnutí zaprášíme moukou a zlehka 
osmažíme. Po té osolíme, podlijeme vodou a chvíli dusíme. Dále dolijeme zbytek vody a maso 
vaříme. Jakmile maso změkne, přidáme nakrájené kousky brambor, polévku okořeníme pepřem, 
kmínem a přidáme papriku.

Houbové polévky
Houbová polévka č. 13
Houbová polévka č. 23
Houbová polévka s kroupami 3
Houbová polévka s ovesnými vločkami č. 1 3
Houbová polévka s ovesnými vločkami č. 2 4
Houbová česnečka č. 1 4
Houbová česnečka č. 2 4
Houbová polévka s česnekem 5
Houbová polévka se smetanou 5
Smetanová polévka s houbami 5
Mléčná polévka s houbami 5
Ostrá houbová polévka 6
Kulajda 6
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Houbová polévka č. 1
6 větších brambor
několik čerstvých hub
kousek másla
lžíce mouky
sůl, majoránka
Houby očistme, nakrájíme a podusíme v kotlíku na másle. Přidáme mouku, necháme osmahnout a 
zalijeme vodou. Přidáme oloupané nakrájené brambory, osolíme a okořeníme. Vaříme asi půl hodiny. 
Je to vydatná polévka, která postačí jako samostatné jídlo.

Houbová polévka č. 2
Houby nakrájíme, vložíme do masového vývaru (i z bujónu - masoxu), přidáme na kostčky nakrájené 
brambory, vmícháme jíšku, přidáme sůl, kmín, trochu česneku, majoránku, bobkový list a případně 
další koření a zelené byliny. Vše povaříme. Podáváme s krajícem čerstvého kmínového chleba.



Houbová polévka s kroupami
2 lžíce sušených hub
100g krup
hrudka másla
sůl
pepř
1 cibule
2 stroužky česneku
1/2 lžičky sušené petrželové natě
1dl smetany
Cibuli očistme, nakrájíme nadrobno a vhodíme na rozehřáté máslo do hrnce. Na ně přidáme oprané 
a okapané sušené houby, oprané přebrané kroupy a zalijeme 1,5 l vody. Když jsou kroupy s houbami 
měkké, ochutme polévku utřeným česnekem, natěmi, sol í a ještě povaříme. Nakonec zjemníme 
smetanou.

Houbová polévka s ovesnými vločkami č. 1
2 lžíce sušených hub
4 lžíce přebraných ovesných vloček
1 lžíce másla
1 menší mrkev
1 menší petržel
1 středně velká cibule
sůl
pepř
1 vejce
1 lžíce rozsekané zelené petrželky nebo půl lžičky sušené natě
Houby opláchneme a spolu s vločkami dáme do hrnce, kde jsme předtm na másle zpěnili nadrobno 
rozkrájenou cibuli s očištěnou a omytou kořenovou zeleninou. Zalijeme 1,5 l vody nebo vývarem z 
masoxu a uvedeme do varu. Ochutme solí a pepřem a vaříme do měkka. Pak přidáme petrželovou 
nať a vidličkou do polévky rozšleháme vejce. Polévku můžeme obohatt a zjemnit šálkem smetany.

Houbová polévka s ovesnými vločkami č. 2
12,5 dl vody,
150g čerstvých hub
sůl
50g ovesných vloček
česnek
1 vejce
kousek čerstvého másla
petrželka
Očištěné houby nakrájíme na plátky a dáme vařit do osolené vody. Když se začnou vařit, přidáme 
vločky a vařím doměkka. Potom do polévky rozmícháme vejce a necháme srazit. Polévku dochutme 
utřeným česnekem a zlepšíme kouskem másla. Do talířů rozdělíme nakrájenou petrželku a zalijeme 
polévkou.

Houbová česnečka č. 1
200g čerstvých hub
 6 stroužků česneku



kousek masoxu
sůl
mletý pepř
pažitka
1,2 l vody
Houby očistme, opereme a nakrájíme na plátky. Plátky hub vložíme do hrnce, zalijeme vodou, 
přidáme masox a vaříme nejméně 20 minut. Česnek utřeme se solí a přidáme před koncem varu. 
Před podáním dochutme pepřem a pokrájenou pažitkou. Podáváme s opečeným chlebem.

Houbová česnečka č. 2
400g čerstvých hub
1,5 l vody
1 kostku masoxu
mletý kmín
6-8 stroužku česneku
sůl
mletý pepř
pažitku
150g chleba
40g sádla
Plátky hub vložíme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme kostku masoxu a vaříme nejméně 20 minut. 
Česnek utřený se solí, mletý pepř a mletý kmín přidáme před koncem varu. Drobně posekanou 
pažitkou ozdobíme porce polévky až na talířích. Chléb nakrájíme na kostčky, osmažíme na sádle a 
podáváme jako vložku do polévky.

Houbová polévka s česnekem
3/4 l vývaru z masa nebo masoxu
200g hub
1 lžíce oleje
kmín
3 stroužky česneku
sůl
na nudličky nakrájený a na oleji osmažený chléb
petrželka
Do vývaru vložíme očištěné, na plátky nakrájené houby, které jsme předem na oleji osmahli. 
Doplníme kmínem a vaříme do měkka. Česnek utřeme se solí. Polévku stáhneme z ohně, dochutme 
česnekem, osmaženým chlebem a petrželkou.

Houbová polévka se smetanou
200 - 300g míchaných hub
1 lžička másla
4 brambory
sůl
kmín
1 kelímek zakysané smetany
1 lžíce polohrubé mouky
kopr
citrónová šťáva nebo ocet



Očištěné, nakrájené houby na másle osmahneme, přidáme na kostčky nakrájené oloupané 
brambory, sůl, kmín, zalijeme 3/4 l horké vody a povaříme do změknut brambor. Ve smetaně 
rozmícháme mouku, za stálého míchání ji přilijeme k polévce a povaříme. Polévku doplníme jemně 
nakrájeným koprem a podle chut okyselíme. Polévku můžeme podávat jako hlavní pokrm s vejci 
natvrdo uvařenými.

Smetanová polévka s houbami
1 l vody
1 cibulka
500g vařených oloupaných brambor
40g čerstvých hub (nejlépe lišek, mohou však být i jiné tužší houby)
světlá jíška z 50g másla a 40g hladké mouky
1/2 l smetany
ocet
kmín
sůl
Očištěné a omyté houby pokrájíme a dáme vařit společně s celou cibulí, solí a kmínem. Když houby 
změknou, vyjmeme cibuli, vývar zahustme připravenou jíškou a povaříme ještě 10 minut. Polévku 
odstavíme z ohně a opatrně za stálého míchání do ní vlijeme smetanu. Již nevaříme. Do hotové 
polévky přidáme vařené brambory, ochutme octem, případně dosolíme. V některých krajích do této 
polévky přidávají kopr, jinde kroupy a někde obojí.

Mléčná polévka s houbami
1 l vody
1 lžička kmínu
sůl
400g čerstvých hub
1/4 l mléka nebo smetany
40g hladké mouky
2 žloutky
Do vody s kmínem a solí nakrájíme očištěné houby a čtvrt hodiny povaříme. Pak přidáme mouku 
zakvedlanou v mléce a povaříme. Nakonec vmícháme v troše mléka rozšlehané žloutky, ale už 
nevaříme, jen prohřejeme. K polévce podáváme tmavé pečivo nebo vařené brambory.

Ostrá houbová polévka
30 dkg hub
1 cibule
2 lžíce oleje
mletá sladká i pálivá paprika
3 lžíce hladké mouky
sůl
kmín
mletý pepř
česnek
majoránka
1 lžíce polévkových těstovin (nemusí být)
petrželka
Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme houby nakrájené na plátky a za stálého míchání 
je osmahneme, poprášíme paprikou a po zpěnění zalijeme vodou. Rozšleháme a vaříme, až houby 



změknou. Polévku osolíme, okořeníme, ochutme prolisovaným česnekem a chceme-li mít polévku 
hustší, zavaříme do ní těstoviny. Jako zavářku můžeme použít i kapání nebo nočky. Posypeme 
nasekanou petrželkou.

Kulajda
zemiaky 3 väčšie
čerstvé huby – plávka modrastá (holubienky), kuriatka 4-5ks (alebo sušené 1 hrsť)
bobkový list 3-4ks
tuk na pečenie 2 lyžice
cibuľa 1ks
nové korenie 3 guľôčky
múka 3 lyžice
ocot 2 lyžice
cukor 1 – 2 lyžice
sladká smotana ½ šálky
kyslá smotana ½ šálky
čerstvý kôpor
soľ
čierne korenie
Stratené vajce:
ocot
vajce 4ks (alebo podľa potreby)
Zemiaky očistme a nakrájame na kocky, dáme variť v slanej vode s jedným bobkovým listom. Keď 
budú uvarené, stahneme ich z ohňa a necháme ešte chvíľku vo vode (ktorú nevylievame!).
Huby očistme a pokrájame.
Na panvici necháme rozpáliť tuk, na ňom ľahko speníme nadrobno nakrájanú cibuľu s bobkovými 
listami (2-3ks) a novým korením, pridáme pokrájané huby.
TIP: Ak použijeme sušené huby, najskôr ich v kastróliku namočíme, povaríme a až potom pridáme do 
polievky. 
Keď budú huby orestované, poprášime ich múkou, rozmiešame, orestujeme a podlejeme studenou 
vodou a múku rozmiešame.
Pridáme ocot a cukor, osolíme, okoreníme, necháme zovrieť. Potom pridáme uvarené zemiaky aj 
s vodou. Zamiešame metličkou, dolejeme sladkú smotanu, kyslú smotanu, nasekaný kôpor, necháme 
zovrieť a polievka je hotová.
Stratené vajce:
Do kastróla nalejeme vodu (do výšky asi 2 prstov),  aby tam vajce bolo ponorené, ale nie úplne celé. 
Prilejeme ocot, vodu necháme ohriať a ešte pred tým, ako voda začne vrieť, do nej opatrne vlejeme 
vajce z misky. Zvrchu ho polejeme pomocou lyžice vodou a počkáme asi 3 minúty. 
Polievku servírujeme s trochou kyslej smotany a strateným vajcom.

Žampiónová polévka
200 g žampionů
40 g másla
50 g hladké mouky
3 dl mléka
citrónovou šťávu
masox
2 žloutky
petrželku



pepř
sůl
asi 1 l vody
Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zředíme ji trochou vody, rozšleháme a vaříme 1/4 hodiny. 
Žampiony nakrájené na plátky podusíme ve vodě se lžičkou citrónové šťávy, přidáme je do polévky 
současně s mlékem, solí, pepřem, masoxem a necháme přejít varem. Polévku sejmeme z vařiče, 
vmícháme žloutky rozšlehané ve 2 lžících mléka, posypeme jemně usekanou petrželkou a podáváme. 

Kulajdička
2 větší brambory
1 dl kysané smetany
1 celé vejce
lžíce (jen mírně naplněná, ani ne zarovnaná) hladké mouky
sůl
kmín
vrchovatá lžíce nadrobno rozsekaného kopru
250g čerstvých hub dobře očištěných a pokrájených asi na centmetrové kousky
12,5 dl vody
Houby dáme vařit do osolené vody, za chvíli přidáme dobře očištěné, omyté a na kostčky pokrájené 
brambory a vaříme doměkka. Pak rozšleháme mouku ve smetaně, vlijeme do polévky, ještě chvilku 
povaříme, zjemníme rozšlehaným vejcem a dochutme koprem. Kdo by do téhle "rajské" polévky chtěl
snad dát pro chuť uzeninu, napáchá na ní neodčinitelný hřích.

Dršťková polévka z hub
Asi 1/4 kg hub nejlépe hřibovitých
na jíšku 6 dkg másla nebo sádla, a 6 dkg hladké mouky a 1 dkg cibule
2 stroužky česneku
sůl, mletou papriku
mletý pepř
1 a 3/4 l vývaru z kostky
majoránku
petrželku
Připravíme si jíšku s cibulkou, přidáme do ní utřený česnek se solí, papriku pepř a za stálého míchání 
přiléváme studený vývar z kostky a asi 12 - 15 minut vaříme. Potom vložíme očištěné na drobné 
plátky pokrájené hlavičky hřibu dutonohého, přidáme majoránku, a dochutme solí. Vaříme asi 10 
minut. Před podáváním ozdobíme zelenými bylinkami.

Polévka z tvrdého chleba s houbami
1 lžíce másla
1 větší cibule
20 dkg čerstvých hub nebo hrst sušených
sůl
kmín
4 krajíčky tvrdého chleba
půl kostky masoxu



2 stroužky česneku
pažitka
trochu krájené slaniny
Houby uvaříme doměkka a pokrájíme. Na másle osmažíme oloupanou pokrájenou cibuli, zalijeme 
vodou, přidáme houby, jemně pokrájenou slaninu a rozlámaný chléb a vaříme. (Polévku můžeme 
propasírovat.) Dochutme nastrouhaným česnekem a masoxem. Krátce povaříme a nakonec přidáme 
drobně pokrájenou pažitku.

Ryzcový bujón
500 g ryzců (ryzec pravý, ryzec smrkový)
2 housky
2 lžíce hladké mouky
1 lžíce sádla
1 lžíce oleje
kmín
sůl
Nakrájené ryzce uvaříme ve vodě s kmínem a se solí. Přecedíme vývar a přidáme do něj do zlatova 
opraženou zásmažku z mouky a sádla. Do bujónu vložíme na kostky rozkrájené a na oleji osmažené 
housky. (Zbylé ryzce můžeme použít k přípravě salátu.)

Zeleninová polévka s houbami
150 g hub
200 g různé zeleniny
polévkové koření nebo vývar z kost
2 lžíce mouky
1 vejce
celý pepř
zelená petrželová nať
sůl
Pokrájenou zeleninu povaříme ve slané vodě s polévkovým kořením nebo ve vývaru z kost.
Přidáme houby, celý pepř a dovaříme doměkka. Potom zahustme zasmaženou moukou
a rozšlehaným vejcem. Nakonec dochutme sekanou petrželkou.

Česká kulajda
300 g čerstvých hub
4 brambory
2 vejce
5 dl kysané smetany
1 lžíce hladké mouky
2 lžíce octa
5 zrnek celého pepře
2 bobkové listy
kmín
sůl
Pokrájíme houby, brambory a společně s kořením vaříme v litru slané vody. Potom



zahustme moukou rozmíchanou ve smetaně, přilijeme ocet a vejce. Když vejce ztuhnou,
polévku odstavíme.

Česnečka s houbami
300 g hub
6 stroužků česneku
1 kostka Masoxu
150 g chleba
1 lžíce tuku
pažitka (nebo zelená petrželová nať)
kmín
sůl
Nakrájené houby, Masox a kmín vaříme 20 minut v 1,7 l vody. Potom přidáme sekanou
pažitku, se solí rozetřený česnek. Vaříme ještě 5 minut. Nakonec přidáme opečené kostky chleba.

Polévka z růžovek
Houby očistme, nakrájíme a povaříme v osolené vodě. Do cibulky zpěněné na másle dáme mouku a 
papriku a osmahneme. Do připravené jíšky nalijeme vývar z hub, přidáme mletý pepř, třený česnek, 
majoránku a necháme asi půl hodiny vařit. Po uvaření přidáme nakrájené houby a povaříme. Nakonec
přidáme nadrobno nasekaný libeček. 

Houbová polévka s pórkem
1 cibuli
 50 g sádla
60 g hladké mouky
150 g mražené zeleniny
mletý pepř
kmín
majoránku
400 g brambor
lžičku soli
250 g čerstvých hub
2 lžíce polévkového koření
svazek petrželky
2 stroužky česneku
1/2 pórku
Jemně nakrájenou cibuli osmahněte na sádle dorůžova a připravte světlou jíšku. Za neustálého 
prošlehávání ji zalijte vlažnou vodou a pozvolna vařte alespoň 10 minut.
Přidejte mraženou zeleninu, pepř, kmín a sůl. Vařte dalších 10 minut.
Brambory nakrájejte na kousky a vařte s nakrájenými houbami doměkka. Pak je přidejte do polévky i s
vývarem.
Polévku ochuťte utřeným česnekem a majoránkou. Poté ji vařte ještě 15-20 minut a dochuťte solí a 
polévkovým kořením. Při podávání ozdobte nakrájeným pórkem.



Houbová polévka
2 lžíce sušených hub
2 brambory
kmín
lžíce oleje
malá mrkev
pažitka
sůl
litr vody
 Houby uvaříme doměkka, přidáme nakrájené brambory, mrkev, olej a kmín a vaříme ještě asi 10 
minut. Do polévky na talířích přidáme posekanou pažitku a osolíme.

Houbová česnečka
400 g čerstvých hub
1,5 l vody
1 kostku masoxu
mletý kmín
6-8 stroužků česneku
sůl
mletý pepř
pažitku
150 g chleba
40 g sádla
Plátky hub vložíme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme kostku masoxu a vaříme nejméně 20 minut. 
Česnek utřený se solí, mletý pepř a mletý kmín přidáme před koncem varu. Drobně posekanou 
pažitkou ozdobíme porce polévky až na talířích. Chléb nakrájíme na kostčky, osmažíme na sádle a 
podáváme jako vložku do polévky. 

Hlívová polévka
250 g hlív
cibuľa
lyžica oleja
1 dl smotany
mletá červená paprika
mleté čierne korenie
soľ
1 lyžica hladkej múky
Umyté a pokrájané hlivy udusíme na oleji, spenenej cibuli, zalejeme 1 litrom vody, okoreníme, 
osolíme a po povarení pridáme zápražku zo smotany a hladkej múky. Znovu krátko povaríme. 

Hlívová polievka
200 g hlivy
5 stredne veľkých surových zemiakov
koreňová zelenina



korenie
mletá paprika
cibuľa
tuk
majoránka
soľ
rasca
vegeta
Na tuku speníme nadrobno nakrájanú cibuľu, pokrájané a umyté klobúčiky hlív, zemiaky pokrájané na
kocky, pridáme rascu, vegetu alebo masox. Prilejeme vodu. Po uvarení podľa chut zahustme 
nastrúhaným zemiakom. 

Hlívová polievka zdravá
1 kg mrkvy
3 zemiaky
200 g hlív
karfol
petržlenová vňať
4 smotany do kávy
soľ
olej 
Hlivy umyjeme a pokrájame. Vložíme ich do rozohriatého oleja a krátko podusíme. Potom prilejeme 
približne 1 liter osolenej vody, vložíme do nej očistenú a nakrájanú mrkvu, zemiaky a karfol. Varíme 
pomaly na miernom ohni. Keď je zelenina mäkká, vyberieme ju a rozmixujeme alebo dvakrát 
prepasírujeme cez sitko. Vrátme ju do vývaru a aspoň ručne dobre premiešame (vhodnejší je ručný 
elektrický ponorný mixér). Ku každému tanieru polievky patrí jedna smotana do kávy, ktorá ju pekne 
ozdobí. Navrch nasypeme posekanú petržlenovú vňať. 

Hlívová polievka s haluškami 
300 g hlív
1 cibuľa
3 strúčiky cesnaku
1 väčšia mrkva a petržlen
2 väčšie zemiaky
mleté čierne korenie
soľ
sladká paprika
hladká múka
olej
vegeta
petržlenová vňať
Halušky : polohrubá múka, vajce, voda, soľ. Na oleji speníme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme na 
rezance nakrájanú hlivu, osolíme, okoreníme a krátko podusíme. Zalejeme požadovaným množstvom 
vody, pridáme na kocky nakrájané zemiaky, mrkvu a petržlen. Keď je zelenina mäkká, z oleja, hladkej 
múky a sladkej červenej papriky si pripravíme zápražku, ktorú vlejeme do polievky. Pripravíme si cesto
na halušky, ktoré zavaríme do hotovej polievky. Keď sú halušky uvarené, polievku ochutme vegetou, 
prelisovanými strúčikmi cesnaku a napokon posypeme posekanou petržlenovou vňaťou. 



Hlívová polievka s kôprom
300 g hlív
1 cibuľa
soľ
cukor
3 strúčiky cesnaku
10 guličiek celého čierneho korenia
3 bobkové listy
posekaný čerstvý, mrazený alebo sušený kôpor
olej
hladká múka
pochúťková smotana
ocot
Na rezance pokrájané hlivy krátko podusíme na troške oleja. Zalejeme vodou, pridáme celé čierne 
korenie, bobkový list, celú cibuľu, soľ a uvaríme do mäkka. Z oleja, hladkej múky a pochúťkovej 
smotany pripravíme zápražku, ktorú vlejeme do polievky. Po zovret, ochutme soľou, troškou cukru, 
pridáme prelisovaný cesnak a ocot. Posypeme posekaným kôprom. 

Hlívová polievka rýchla
250 g hlív
cibuľa
tuk
mletá červená paprika
vegeta
masox
Na mast speníme cibuľu, pridáme mletú červenú papriku, pokrájanú hlivu, zalejeme vodou a 
povaríme. Pridáme masox a podľa chut vegetu. 

Hlívová polievka zeleninová
200 g hlív
250 g rôznych druhov zeleniny
polievkové korenie alebo vývar z kost
2 lyžice múky
1 vajce
celé čierne korenie
zelená petržlenová vňať 
soľ
Pokrájanú zeleninu povaríme v osolenej vode s polievkovým korením alebo vo vývare z kost, pridáme
hlivy, celé čierne korenie a dovaríme do mäkka. Polievku zahustme opraženou múkou a rozšľahaným 
vajcom. Dochutme posekanou petržlenovou vňaťou. 

Hlívová polievka gulášová
1 cibuľa
30 g tuku
60 g hladkej múky



mletá paprika
soľ
korenie
mletá rasca
cesnak
1 kocky masoxu, 2 zemiaky
200 g hlív
100 g hovädzieho mäsa z konzervy
Pokrájanú cibuľu speníme na tuku, zasypeme múkou a opražíme. Pridáme mletú papriku, zalejeme 
vlažnou vodou, dobre premiešame a krátko povaríme. Potom doplníme zmes vodou na žiadané 
množstvo polievky, osolíme, okoreníme, pridáme na kocky nakrájané zemiaky, nadrobno nakrájanú 
hlivu a varíme do mäkka. Pred dokončením pridáme mäso z konzervy, ochutme masoxom a krátko 
povaríme. 

Hlívová polievka labužnícka
4 lyžice očistenej hlivy (alebo 1 lyžica sušenej hlivy)
pol lyžice mast
1 lyžička hladkej múky
1 cibuľa
1 strúčik cesnaku
červená sladká paprika
mleté čierne korenie
2 lyžice strúhaného cesta
petržlenová vňať
soľ
Umytú hlivu vložíme do studenej osolenej vody a varíme. Na mast speníme postrúhanú cibuľu, 
rozotrený cesnak a nasucho do ružova opraženú hladkú múku. Pridáme červenú papriku, zalejeme asi 
1 dl studenej vody a vymiešame na hladkú kašičku. Keď je hliva mäkká, pridáme zápražku, mleté 
čierne korenie a spolu povaríme. Nakoniec zavaríme strúhané cesto a petržlenovú vňať. 

Hlívová polievka s krúpami
80 g krúp
1,5 l vývaru z mäsa a zeleniny
250 g hlív
250 g zemiakov
100 g cibule
petržlenová vňať
soľ
čierne korenie
polievkové korenie
vegeta na ochutenie
Krúpy umyjeme, zalejeme vývarom a uvaríme. Uvarenú hlivu posekáme nadrobno. Zemiaky 
pokrájame na kocky a pred koncom uvarenia pridáme ku krúpam. Pridáme opraženú cibuľu a vývar z 
hlív spolu s posekanou hlivou. Chvíľu povaríme, pridáme petržlenovú vňať a ochutme. 



Hlívová polievka cesnaková
300 g hlív
6 strúčikov cesnaku
1 kocka masoxu
150 g chleba
1 lyžica mast
pažítka alebo zelená petržlenová vňať)
rasca
soľ
Nakrájanú hlivu spolu s masoxom a rascou varíme 20 minút v 1,7 l vody. Pridáme posekanú pažítku a 
cesnak rozotrený so soľou a povaríme ešte 5 minút. Do hlivovej polievky pridáme kocky chleba 
opečené na mast.   

Hlívová polévka
500 g hlívy
2 cibule
1 kostka masoxu
pepř
mletá paprika
lžíce oleje
kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer)
na zahuštění nastrouhaný syrový brambor
voda
sůl
Hlívu nakrájíme na hrubé nudličky i s nožičkami. Do hrnce dáme zpěnit na olej cibule nakrájené na 
kostčky, zasypeme mletou paprikou. Vložíme nakrájené houby, prudce orestujeme. Zalijeme vodou s 
kostkou masoxu a vložíme nakrájenou kořenovou zeleninu, dokořeníme pepřem. Necháme asi 25 
minut vařit. Do polévky vložíme nastrouhanou bramboru a vaříme tak dlouho, až se polévka zahust. 
Posypeme čerstvou zelenou nat petržele, nebo pažitky. Podáváme i jako svačinu s pečivem. 
 

Rýžová polévka s hlívou
250 g hlívy
50 g rýže
50 g másla, nebo oleje
1 střední cibule
1 lžíce hladké mouky
250 ml mléka
pepř
1 žloutek
70 g strouhané kořenové zeleniny
muškátový oříšek
sůl
V kastrolu usmažíme cibuli na oleji a přisypeme hladkou mouku, z které uděláme cibulovou zásmažku.
Přilijeme 1 šálek vody, přidáme pokrájenou hlívu, zeleninu, osolíme a okořeníme. Vaříme do 
poloměkka. Vhodíme opláchnutou rýži a znovu vaříme. Před ukončením varu v mléce rozšleháme 
žloutek a vlijeme do polévky. Podáváme sypané nat dokořeněné strouhaným muškátovým oříškem. 
Podáváme s chlebem.



 

Hlívová česnečka
200 g hlívy
1 lžíce sádla
4 stroužky česneku
kmín
mletý pepř
polévkové koření
sůl
Houby nakrájíme a na tuku orestujeme. Vše zalijeme vodou, osolíme, okmínujeme, opepříme a 
vaříme do změknut. Česnek utřeme na soli a přidáme před koncem varu do polévky. Dochutme 
polévku novým kořením. Chléb nakrájíme na kostčky a osmažíme je na pánvi na zbytku oleje. 
Podáváme k polévce na zvláštním talíři.
 

Houbová polévka z hlívy
200 g hlívy
5 středně velkých syrových brambor
kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel)
mletý pepř
mletá sladká paprika
1 – 2 cibule
olej
majoránka
kmín
vegeta
sůl
Na tuku zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, pokrájenou hlívu, brambory nakrájené na kostčky, 
přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu, kmín, vegetu, nebo masox, přilijeme asi 2 litry vody. 
Necháme vařit do změknut bramborových kostček. Zahustme nastrouhanou bramborou a necháme 
na chvíli povařit. Podáváme s pečivem, sypeme zelenou nat.
 

Krémová hlívová polévka
500 g hlívy
1 cibule
30 g másla
1 lžíce hladké mouky
1 l vývaru z kost, nebo masoxu
2 vařená vejce
230 ml smetany
zelená petržel
pepř
sůl
Cibuli osmahneme na tuku a vložíme na ni hlívu nakrájenou na nudličky, chvíli vše restujeme. 
Zalijeme vývarem a vaříme asi 30 minut. Ve smetaně rozšleháme hladkou mouku, vše vlijeme do 
polévky a ještě pomalu povaříme. Dochutme pepřem a osolíme. Do talíře vložíme najemno posekaná
vařená vejce a zelenou nať, zalijeme polévkou. Podáváme s chlebem.



Hlívová zemiaková
500 g zemiakov
200 g hlív
100 g párkov
50 g mast
5 dl mlieka
2 lyžice hladkej múky
ocot
bobkový list
polievkové korenie
soľ
Zápražku z múky a mast zalejeme mliekom a vodou, osolíme, rozmiešame a po zovret pridáme 
nakrájané hlivy, na kocky pokrájané zemiaky a bobkový list. Do uvarenej polievky pridáme opečené 
kolieska párkov, polievkové korenie a ocot. 

Hlívová polievka kyslá
250 g hlív
500 g zemiakov
5 dl kyslej smotany
1,25 dl šľahačkovej smotany
voda
hladká múka
pol kocky polievkového bujónu
kôpor
zázvor
soľ
Zemiaky očistme a uvaríme s rascou, soľou a nadrobno pokrájanou hlivou. Kyslú smotanu a 
šľahačkovú smotanu rozšľaháme s múkou a zmes pridáme do uvarených zemiakov. Ochutme 
polievkovým bujónom a povaríme. Chuť môžeme zvýrazniť kôprom a mletým zázvorom. 

Houbová s bramborovými noky
Masový (zeleninový) vývar
hrst hub nakrájených na kousky
sůl
pár kuliček pepře
jakákoliv sezónní zelenina (mrkev, petržel, celer, pórek, cibule, česnek, květák,
   brokolice, kedluben, kapusta, apod.)
Nastrouháme 1 středně velký brambor - jemně jako na bramborákové těsto, přidáme
1/2 vejce, sůl, trochu mletého pepře, majoránku (dost), hladkou mouku - vypracujeme
hustší těsto. Houby povaříme se lžičkou vykrajujeme drobné noky a zaváříme do polévky. Dochutme 
trochou polévkového koření, petrželkou nebo libečkem a můžeme podávat. Pokud vaříme pouze 
zeleninovou polévku, po uvaření noků ještě do polévky rozkvedláme vejce.



Kocourová
4 až 5 oloupaných brambor nakrájených na kostčky
30 až 40 dkg čerstvých nebo předem namočených sušených hub (žampiony, houby tvrdé - hřib pravý, 
křemenáč, podborovák, březák)
Brambory a houby dáme do hrnce, zalijeme asi 1 I vody, osolíme, přidáme kmín
a vaříme 20 až 30 minut. Po změknut přidáme litr až litr a půl mléka, povaříme. Nachystáme
si do hrnku 1/4 I šlehačky, do které rozkvedláme 1 celé vejce a 2 lžíce polohrubé nebo hladké mouky. 
Tím zalijeme vroucí polévku a necháme přejít varem (pozor, při vlit šlehačky polévka kypí). Po 
odstavení přidáme nakrájený kopr nebo pažitku, nešetříme množstvím. Při podávání si můžeme dle 
chut na talíři přioctovat. Polévka dostala v naší rodině název kocourová z toho důvodu, protože ji 
dělám hustší a všichni říkají, že po ní může chodit kocour a neutopí se. Polévka je velice osvěžující a dá
se jíst i studená. Byla jednou u nás na návštěvě rodina z Jugoslávie a ta se o ní vyjádřila jako o léku. 
Vždy, když přijeli, musela jsem jí připravit až desetlitrový hrnec.

Houbová se sýrem
Asi 1/4 kg žampionů (nebo jiných hub)
máslová jíška
sůl
 trocha pepře, drcený
kmín
rajče
zelená petrželka
sýr – nahrubo nastrouhaný
sójová omáčka
šlehačka
Uděláme si jíšku, zředíme vodou, přidáme houby nakrájené na kousky, přidáme
i koření a vaříme, až jsou houby měkké. Polévku dochucujeme až nakonec tekutou
šlehačkou a sójovou omáčkou. Na talíř si nachystáme nastrouhaný sýr, ten pak zalijeme
polévkou a vložíme 3 až 4 čtvrtečky rajčátka a zelenou pokrájenou petrželku.

Kefírová houbová
1 1/21 vody
asi 5 středně velkých brambor
hrst sušených nebo čerstvých hub
1 kefr
1 kyselá smetana
asi 2 lžíce hladké mouky
4 vejce
sůl
drcený kmín
máslo
Ve vodě společně vaříme houby, na kostky nakrájené brambory, sůl a drcený
kmín. Když brambory změknou, přidáme kefr rozšlehaný společně s kyselou smetanou
a hladkou moukou a vše necháme přejít varem. Po odstavení polévku zjemníme
kouskem másla a na každý talíř přidáme rozpůlené a natvrdo uvařené vejce.
Nebo je možno vejce vpustt při varu přímo do polévky (ztracená vejce), to dle zvyklost.
Pokud je polévku třeba ještě zahustt, pak nejlépe při varu Solamylem, rozpuštěným



ve studené vodě.

Zadrobená houbovka
Houby
pepř
sůl
voda
vejce
hrubá mouka
máslo
Do 2 až 2 1/2 l vody dáme asi 200 g hub (mohou být čerstvé, mražené, žampiony
nebo 2 hrst sušených), přidáme sůl, pepř a vaříme asi 1/2 hodiny podle druhu hub.
Mezitm si ze 7 lžic hrubé mouky a 1 vajíčka připravíme drobení, které přidáme 
do polévky a ještě asi 5 minut povaříme. Máslo se špetkou soli řádně uškvaříme. Polévku
rozlijeme do talířů a polijeme škvařeným máslem. Obojí musí být horké, aby
máslo zasyčelo. Dle chut je možné přidat polévkové koření.

Celerovohoubová
Povaříme houby - čerstvé, zavařené nebo sušené (ty nejprve 2 hodiny namočíme
v mléce). Připravíme si jíšku (já dělám dietní - na sucho opražená mouka). Dále najemno
nastrouhám celer, a když polévku zasmažuji, přidám nastrouhaný celer, který se současně s jíškou 
krátce povaří, a 1 kostku zeleninového bujónu. Na másle nebo na oleji krátce zpěním kari koření (1/2 
až 1 kávová lžička). Do polévky je možné přidat trochu smetany s rozkvedlaným žloutkem. Dále již 
nevařit. Přidat zelenou petrželku nebo pažitku. Podává se
s osmaženou houskou.

Rodinná houbová
Olej
cibule
na plátky nakrájené čerstvé houby (nejlepší jsou hříbky, ale mohou být
    i ostatní druhy, nebo použijeme houby sušené)
brambory
sůl
drcený kmín
špetka mletého pepře
masox
jíška s mletou červenou paprikou
hrstka drobného polévkového strouhání
zelená petrželová nať
Na oleji zpěníme drobně pokrájenou cibuli a podusíme na ní čerstvé (nebo sušené,
předem namočené) houby s přidáním trochu soli, mletého pepře a drceného kmínu. Než se houby 
podusí, oloupeme a pokrájíme na kostčky brambory a připravíme si jíšku, do které přimícháme 
mletou sladkou papriku, a kdo má rád ostřejší, může přidat i špetku pálivé. K podušeným houbám 
přidáme brambory, zalijeme vroucí vodou a necháme povařit. Když
jsou brambory téměř měkké, přidáme masox, zahustme jíškou, necháme chvíli provařit



a ještě zavaříme drobné polévkové strouhání. Polévku dovaříme, aby byly brambory i strouhání 
měkké, dosolíme a hotovou polévku sypeme sekanou petrželkou. Kdo má rád česnek, může dle své 
chut přidat i utřený česnek. Polévku podáváme s černým pečivem nebo chlebem. 

Sváteční hřibová
150 g čerstvých nebo odpovídající množství sušených hřibů (suchohřibů)
kořenová zelenina
1 masox
světlá zásmažka z asi 50 g tuku
80 g domácích nudlí
Dám asi 2 I vody; pokud mám sušené hříbky, tak je dám do studené, jsou-li čerstvé
nebo z mrazáku, tak do vařící vody. Přidám kořenovou zeleninu, cibuli, česnek
a masox a vařím cca 1 hodinu. Po uvaření vyberu cibuli, česnek a kořenovou zeleninu.
Zeleninu posekám a vrátm do polévky. Potom vmíchám zásmažku a dobře provařím. Nakonec nasypu
do polévky nudle - musí být domácí - a uvařím je doměkka. Pokud vydrží do druhého dne, nejlepší je 
ohřívaná.

Hřibová
Na másle mírně osmažím nastrouhanou mrkev, nadrobno nakrájený květák a kapustu,
zaliji vodou, přidám nakrájený větší brambor, masox a vařím. Mezitm si udělám
pánev houbových škvarků z malých kousků tvrdých hub (borováky, hřiby, křemenáče)
a světlou jíšku, do které rozklepnu vajíčko, pokud je jíška ještě horká. Polévku
vaječnou jíškou zahustm, dochutm (sůl, maggi), nasypu houbové škvarky
a zelenou petrželku.

Smetanová s houbami a vejci
1/21 vody
½ l smetany (nebo mléka)
30 dkg žlutomasých hub
3 dkg hladké mouky
2 ks vajec
4 brambory
sůl
kmín
popřípadě ocet
Očištěné a nakrájené houby (lišky, strakoše, klouzky) podusíme s kmínem, zalijeme
vodou, osolíme a povaříme do změknut. Přidáme ve smetaně nebo v mléce
rozšlehanou mouku a vaříme 10 až 15 minut. Než je polévka dovařená, usmažíme
na kousku másla vejce a vložíme do hotové polévky. Dochutme octem. K polévce
přikusujeme brambory, uvařené na loupačku.

Falešná hovězí z růžovek
Čerstvé růžovky očistme, nakrájíme, propláchneme vodou, necháme okapat
a na másle osmahneme doměkka a osolíme. Když jsou houby správně udělané, zalijeme



vodou a přidáme zeleninu - jako do hovězího vývaru - jemně nakrájenou mrkev,
kedlubnu, petržel, celer, cibuli, pak můžeme podle chut přidat růžičkovou kapustu,
libeček - co kdo má rád - , kostku masoxu a dáme vařit. Když je zelenina měkká,
zavaříme na nehýtkovém struhadle nastrouhanou zavářku. Na závěr můžeme posypat
jemně pokrájenou petrželkou.

Houbovka páté generace
Houby nakrájím do vařící vody (aby nezhnědla), přidám rozkrájenou celerovou
nať, zavařím strouhání z vajíčka a mouky (jiná zavářka mění chuť). Nakonec osolím,
přidám masox, tuk, pepř a petrželku.

Dršťková z masáků
Masáky rozkrájené na nudličky dám vařit do vývaru z masa (kost) nebo z masoxu.
Přidám kořenovou zeleninu, cibuli a vařím. Připravím si jíšku, kterou do polévky
přidám. Nakonec dám 2 až 3 stroužky česneku, majoránku a na troše tuku
rozpuštěnou sladkou papriku.

Žampionová
1 1/2 l neslaného vývaru z kost nebo z masa
1 menší konzerva žampionů sterilovaných v přírodním nálevu
1 pórek
asi 1/4 sáčku mraženého hrášku
2 vejce
1 lžička vegety
špetka soli
špetka pepře
3 lžičky solamylu
2 lžičky hladké mouky
V nesoleném vývaru krátce povařte žampiony. Větší rozkrájejte na půlky a na čtvrtky. Pak přidejte 
mražený hrášek a polévku zahustěte Solamylem a moukou, které jste předem rozmíchali v trošce 
studené vody. Po zahuštění přidejte pórek nakrájený na tenká kolečka a koření. Až se polévka začne 
vařit, opatrně do ní nalejte metlou rozšlehaná vejce. Lijte zvolna,
při okraji, ne do jednoho místa. Od této chvíle polévku nemíchejte; vejce se musí srazit do větších 
nazlátlých noků. S pečivem se hodí k rodinné večeři.

Houbová s bramborami
21 vody
2 velké hrst sušených hub (případně i víc)
1 celá střední cibule i se slupkou
1 kostka masoxu
2 středně velké brambory rozkrájené na drobné kostčky
mletý kmín
sůl
česnek



Když jsou brambory a houby měkké, přidám jiskřičku másla a utřený česnek a už
jen nechám „přešlehnout" varem. A do talíře polévky přidám lžíci zakysané či sladké
smetany. Když mám záchvat redukční diety, je to bez „jiskřičky" a smetany. Já jíšku
nedávám, moje sestra ano. Ještě k houbám: mohou se použít buď jen hřiby pravé a čerstvé (polévka 
je světlá), nebo sušená směs - pak je polévka tmavá.

Bílá houbová
2 až 3 hrst sušených hub (mohou být i čerstvé)
1 bobkový list
6 kuliček nového koření
8 kuliček pepře
máslo
0,751 vody
1 litr mléka
3 vejce
1 až 2 lžíce hladké mouky
smetana ke šlehání
ocet
Houby a koření dáme vařit zatm pouze v osolené vodě. Když houby změknou (asi
po 20 minutách), přidáme mléko, ale 2 dl si odložíme stranou a rozmícháme s hladkou
moukou. Poté přidáme lžíci másla, smetanu a uvedeme opět do varu. Přidáme rozkvedlaná vejce a 
vaříme ještě 2 až 3 minuty. Nakonec zahustme moukou v mléce a dovaříme 6 až 8 minut. Do jednoho
talíře polévky přidáme 1 až 2 lžíce octa - dle chut a navrch 1 lžíci másla, rozpuštěného v kastrůlku.

Hrachová a čočková polévka
Hrachová polévka 2
Hrachová polévka se zeleninou 2
Hrachová polévka 2
Hrachová polévka se žemlí 3
Čočková polévka se slaninou3
Šošovicová so slaninou 4
Čočková polévka s párkem 4
Čočková polévka 4



Hrachová polévka
0,3 l vody
50 g hrachu
5 g másla
lžíce mouky
stroužek česneku
0,5 dl mléka
10 g cibule
pepř
majoránka
sůl
Hrách zalijeme studenou vodu, aby byl potopen a necháme máčet přes noc. Ráno vodu 
dolijeme a vaříme na mírném ohni do změknutí. Uvařený hrách protlačíme sítem.
Nadrobno nakrájenou cibuli osmahneme na másle, přidáme mouku a uděláme jíšku. Zředíme 
ji vývarem z luštěnin, vaříme 20 minut a pak přidáme česnek utřený se solí, majoránku a 
nakonec přidáme mléko.

Hrachová polévka se zeleninou 
1 lžíci másla
120 g slaniny 
1 cibuli
1 mrkev
1 stvol řapíkatého celeru 
1/2 hrnku loupaného hrachu
125 ml kuřecího vývaru (i z kostky)
2 krajíce chleba bez kůrky namazané máslem 
2 plátky anglické slaniny
sůl
pepř
V hrnci rozehřejeme máslo, na něm osmahneme nakrájenou slaninu, přidáme nakrájenou 
cibuli, mrkev a celer. Opékáme asi 3 minuty, přidáme hrách a zalijeme vývarem. Uvedeme do 
varu a vaňme pod poklicí za občasného míchání asi 45 až 60 minut Chleba opečeme na pánvi 
a nakrájíme ho na kostičky, plátky anglické slaniny osmahneme dokřupava a nakrájíme na 
kousky. Když je polévka hotová, osolíme ji a opepříme dle chuti, podáváme ji s kostičkami 
chleba a kousky slaniny.



Hrachová polévka
Tato polévka Vám nahradí rybí polévku, pokud ji nemáte rádi.
30 dkg hovězích a telecích kostí
sůl
několik zrnek celého pepře
menší cibule
kousek celeru
jedna malá mrkev
jedna petržel
20dkg hrachu
10 dkg sádla (a kdo opravdu nemůže tak olej)
8dkg hladké mouky
mletý pepř
česnek (třený
polévkové koření
majoránka
petrželová nať
smažené kostičky z rohlíku nebo žemle
Z kostí začneme vařit vývar v osolené vodě. Později přidáme pepř, očištěnou kořenovou 
zeleninu a cibuli a vaříme do měkka. Hotový vývar procedíme. Hrách, který si musíme 
nejlépe den předem namočit, slijeme z této vody, dáme vodu čerstvou a také uvaříme do 
měkka. Prolisujeme nebo rozmixujeme. Z části sádla a z mouky připravíme jíšku, a za 
neustálého míchání šlehací metlou přilijeme vývar z kostí a vaříme. Po 30 minutách přidáme 
prolisovaný hrách, pepř a dále zvolna vaříme. Ke konci varu přidáme prolisovaný česnek, 
dochutíme polévkovým kořením, drcenou majoránku. Podáváme s osmaženým rohlíkem nebo
žemlí a ozdobíme petrželkou.

Hrachová polévka se žemlí
Potřebujeme: 120 g hrachu, 1 1/4 l vody, 2 lžíce Ceres softu, cibuli, 2 lžíce hladké mouky, 
česnek, polévkové koření, sůl, pepř, petrželku, majoránku, 1-2 žemle.
Hrách namočíme na 6 hodin do vody, scedíme a v čerstvé vodě uvaříme. Na rozehřátém tuku 
zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou a usmažíme světlou jíšku. Zalijeme 
zbývající vodou, rozšleháme a za stálého míchání uvedeme do varu. Současně s prolisovaným
česnekem a polévkovým kořením jíšku vmícháme do hrachu a vaříme asi 10 minut. Polévku 
osolíme, opepříme a přidáme petrželku a majoránku. Podáváme s kostičkami žemle 
opraženými nasucho na pánvi. 

Čočková polévka se slaninou
120 g čočky
1 1/4 l vody
20 g slaniny
lžíci oleje
cibuli
polovinu kostky masoxu
kousek mrkve
celeru a petržele



kousek bobkového listu
pepř
sůl
pažitku
Čočku namočíme na 2 hodiny do vody. V hrnci rozškvaříme na oleji nadrobno nakrájenou 
slaninu. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, necháme zpěnit, zalijeme vodou a přivedeme do
varu. Přidáme scezenou čočku, drobně nakrájenou zeleninu, koření a vaříme doměkka. 
Nakonec osolíme, okořeníme masoxem a podáváme posypané nadrobno nakrájenou pažitkou.

Šošovicová so slaninou
100 g šošovice
80 g slaniny 
1 cibuľu 
2 lyžice oleja 
20 g hladkej múky 
 1 papriku 
2 strúčiky cesnaku 
 soľ 
mleté čierne korenie 
majorán 
bobkový list
V miske necháme v studenej vode odstáť šošovicu. V hrnci zohrejeme olej, opražíme cibuľu s múkou 
doružova, pridáme slaninu, cesnak, papriku, opražíme a zalejeme vodou. Osolíme, okoreníme, 
vložíme bobkový list, prisypeme majorán, vmiešame šošovicu a domäkka uvaríme.

Čočková polévka s párkem
2 mrkve
pórek
2 párky
lžíci másla
rajčatového protlaku a za kysané smetany
sůl
½ lžičky sladké mleté papriky
lžičku kari
konzervu sterilované čočky (800 g)
cayennský pepř
4 snítky petrželky
Mrkev a pórek nakrájíme na plátky, párek na kolečka. V hrnci rozehřejeme máslo a postupně 
osmahneme mrkev, pórek a párky. Přidáme protlak, smetanu a pět lžic vody. Směs pod poklicí
dusíme asi 10 min. Výrazně opepříme, osolíme, okořeníme kari a paprikou. Přidáme čočku, 
dolijeme ½ I vody, promícháme a povaříme 5 min. Nakonec přidáme drobně na sekanou 
petrželku.

Čočková polévka
0,25 litru čočky



2-3 brambory
 kořenová zelenina
masox
pepř
vejce
ocet
Předvařenou čočku povaříme společně s kousky brambor a kořenovou zeleninou do měkka, 
obvykle asi 25 minut. Přidáme masox, špetku pepře a nakonec rozšlehané vejce. Dle chuti 
přidáme do polévky ocet.

Kapustnica
Kapustnica 3
Kapustnica 2 3
Kapustnica 3 4
ZELŇAČKA  (česká!!!) 4
Kapustnica ze Záhoří 5
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Slovenská vánoční kapustnica 5
Vianočná kapustnica 6
Zelňačka 6
Zelňačka 7
Zelňačka s klobásou a sušenými švestkami 7
Houbová zelňačka se smetanou 8
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Pikantní zelná polévka s vepřovým masem a houbami 9
Švýcarská zelná polévka 10
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Kapustnica
400g uzeného masa (krkovičku nebo lihový bůček)
300g kysaného zelí
300g brambor



3 lžíce sádla
1 kelímek zakysané smetany
1 velká cibule
4 stroužky česneku
hrst sušených hub předem namočených do mléka
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
1 lžička sladké mleté papriky
½ lžičky pálivé papriky
sůl
pepř
kmín
1 bobkový list
ocet
Uzené maso uvaříme v tlakovém hrnci doměkka. V jiném hrnci rozehřejeme sádlo, 
osmahneme na něm nadrobno nakrájenou cibuli, vsypeme mouku a usmažíme zlatavou jíšku. 
Přidáme sladkou papriku, krátce promícháme a zalijeme vývarem z masa. Přilijeme horkou 
vodu, aby tekutiny bylo asi 2 litry, přidáme propláchnuté zelí, bobkový list, namočené a 
překrájené houby, oloupané a na kostičky nakrájené brambory, kmín, pepř, pálivou papriku a 
nastrouhaný nebo prolisovaný česnek. Povaříme ještě asi ½ hodiny, aby zelí změklo. Maso 
nakrájíme a dáme do vařící polévky. Smetanu nahřejeme a vmícháme do polévky až ke konci 
vaření. Můžeme ji také rozdělit do talířů a horkou polévkou zalít nebo ji podávat zvlášť. 
Hotovou polévku dochutíme solí a podle chuti přikyselíme octem. Je to velmi vydatná 
polévka, kterou s chlebem nebo pečivem můžeme podávat jako dobrou večeři.

Kapustnica 2
2 kg kyslej kapusty 
1,5 kg bravčového pliecka 
1 údené koleno 
5 údených klobás
3 hrste sušených suchohribov 
2 väčšie cibule 
3 bobkové listy
1 kl celej rasce
mleté čierne korenie 
1PL mletej červenej sladkej papriky 
1 ki mletej červenej štipľavej papriky
3 strúčiky cesnaku 
100 ml polotučného mlieka 
1.5 PL hladkej múky
Hriby namočíme do vody.
Cibulu opražíme dosklovita. Pridáme bravčové mäso. Opekáme ho, kým nezbelie. Potom 
hrniec odstavíme z ohňa a pridáme sladkú a štipľavú papriku, soľ a korenie. Mäso uvaríme v 
tlakovom hrnci asi za 25 minút.
Uvarené mäso pridáme ku kapuste. Do veľkého hrnca dáme variť kapustu s klobáskami a 
bobkovým listom. Pridáme namočené hríby. Uvarené kolienko vyberieme a necháme 
vychladnut Mäso oberieme a pokrájame. Vývar z kolienka pridáme ku kapuste aj s mäsom z 
kolienka. Zároveň vyberieme z kapusty uvarené klobásky. Pridáme udusené bravčové mäso 
Do kapustnice pridáme pretlačený cesnak



Vychladnuté klobásky pokrájame a vložíme do hrnca. Kapustnicu zahustime tak. že asi do 100
ml mlieka pridáme 1.5 lyžice múky. vymiešame to a nalejeme do polievky. Necháme ju ešte 
asi 15 minút prevariť,  nech sa všetky chute dobre spoja.

Kapustnica 3
150 g kyslej kapusty
200 g hlivy
2 sušené slivky
10 g hladkej múky
100 g mlieka
olej
1 cibule
bobkový list
rasca
mletá sladká červená paprika
vývar z kostí
voda
soľ
Kyslú kapustu pokrájanú na menšie kúsky, uvarené hlivy aj s vodou v ktorej sa varili, slivky, 
rascu a bobkový list zalejeme vodou a uvaríme do mäkka. Múku rozmiešame v mlieku, 
vlejeme ku kapuste a spolu dobre povaríme. Na oleji speníme nadrobno nakrájanú cibuľu, 
pridáme mletú rascu, mletú červenú papriku, podlejeme vývarom alebo vodou a k treba 
ochutíme soľou. 

ZELŇAČKA  (česká!!!)
Bílé kysané zelí
6 brambor
klobása 
sůl, mouka
smetana 
2 cibulky 
olej 
polévkové koření
Dáme vařit zelí a zvlášť brambory. Měkké brambory a uvařené zelí dáme dohromady. 
Nakrájenou klobásu na kostičky přidáme do hrnce. Na pánvi rozpálíme olej a osmahneme 
nadrobno nakrájenou cibulku dozlatova přidáme mouku a za stálého míchání uděláme řídkou 
jíšku do zlatova a poté za stálého míchání ji vléváme do polévky. Chvíli povaříme a 
okořeníme solí a polévkovým koření za stálého míchání vléváme smetanu.

Kapustnica ze Záhoří
1000 g kyselého zelí s nálevem, 50 g sušených švestek, 30 g sušených hub, 2 jablka, 50 g 
cibule, 200 g klobásy, sůl, vrchovatá lžíce hladké mouky, 2 dcl kyselé smetany
Zelí pokrájíme, zalijeme vodou, přidáme houby a necháme vařit. Později přimícháme 
oloupaná, odjadřincovaná a pokrájená jablka a švestky bez pecek. Když je všechno měkké, 
zahustíme polévku trochou vody, v níž jsme rozkvedlali hladkou mouku, osolíme, povaříme s 



rozpečenou klobásou nakrájenou na kolečka a nastrouhanou cibulí. Až na talíři si každý podle 
chuti sám zjemní polévku smetanou.

Kapustnice se slaninou
pro 4 osoby:
1 středně velká cibule
2 lžíce oleje
200g anglické slaniny
2 větší brambory
1200ml vody
½ středně velké hlávky kapusty (400g)
2 stroužky česneku
sůl
20g másla
30g hladké mouky
2 lžičky maggi
mletý černý pepř
Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. V hrnci rozehřejeme olej a nakrájenou cibuli
na něm opečeme do sklovita. Slaninu nakrájíme na kousky, přidáme k cibuli a za stálého 
míchání ji necháme rozpustit. Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na kostky, které 
přidáme k cibuli a slanině. Vše zalijeme vodou a dusíme pod poklicí zhruba 15 minut.
Kapustu rozebereme na listy, které důkladně omyjeme teplou vodou a nakrájíme na kostky. 
Česnek oloupeme a utřeme se solí. Do polévkového základu po 15 minutách vložíme kapustu 
a utřený česnek. Vaříme na mírném ohni, až kapusta změkne, přibližně po dobu 20 minut. V 
Polévku zahustíme jíškou a ještě 15 minut zvolna povaříme. Nakonec ji ochutíme 
polévkovým kořením a pepřem.

Slovenská vánoční kapustnica 
1 kg kyselého zelí
½ kg vepřového uzeného kolena
250 g vepřových kostí
20 g sušených hub
2 cibule
2 stroužky česneku
5 kuliček nového koření
3 kuličky pepře
bobkový list
olej
5 g mleté červené papriky
50 g oravské slaniny
100 g klobásy
½ zakysané smetany
hrst sušených švestek
Vepřové kosti i s kolenem dáme do velkého hrnce. Přidáme nové koření, pepř a bobkový list. 
Zalijeme vodou a dáme vařit. Jakmile začne vývar vřít, snížíme teplotu a vaříme pod 
pokličkou na mírném plamenu 3 hodiny. Mezitím namočíme houby. Až je vývar hotov, 
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nakrájíme slaninu na malé kousky a v kastrole ji na troše oleje opečeme. Cibuli nakrájíme na 
kostičky a přidáme ke slanině. Opékáme dozlatova a poté zaprášíme paprikou. Důkladně 
mícháme, aby paprika nezhořkla, a přilijeme vývar. Zelí omyjeme a nakrouháme tak, jak 
máme rádi. Dáme do vývaru a promícháme. Poté přidáme nakrájenou klobásu a maso, 
namočené houby a vaříme, dokud zelí nezměkne  přibližně 45 minut. Nakonec přidáme 
sušené švestky a polévku osolíme podle chuti. Podáváme se zakysanou smetanou.

Vianočná kapustnica
kapustová voda 1 liter
celé nové korenie (8 guľôčok)
celé čierne korenie (8 guľôčok)
soľ (1 kávová lyžička)
majoránka (1 kávová lyžička)
vajce 1 ks
maslo 100g
hladká múka 1 polievková lyžica
cibuľa 1ks, väčšia
cesnak 3 strúčiky
celé  ošúpané varené zemiaky bez soli 10 ks
sušené hríby 30g
Najskôr si dáme variť očistené  zemiaky bez soli. Potom dáme variť kapustovú vodu, do 
ktorej si pridáme koreniny - nové a čierne korenie, pridáme cibuľu, cesnak, sušené huby a 
necháme variť.
Keď sú huby uvarené, pridáme zmes z 1,5dcl  vody, v ktorej rozmiešame vajíčko a lyžicu 
hladkej múky, necháme prevariť. Pridáme majoránku, maslo a podľa chuti osolíme. Varené 
zemiaky scedíme, rozkúskujeme lyžicou a zalievame dochutenou kapustnicou.

Zelňačka
200 g vepřové plece nebo krkovice
200 g uzené plece nebo krkovice
150 g cibule
80 g sádla
500 g kysaného zelí
voda na zalití
20 g mleté sladké papriky
2 bobkové listy
sůl
pepř
200g klobásy
Obě masa nakrájíme na kostky, cibuli nahrubo. Na sádle zpěníme cibuli a opečeme na ní 
syrové maso. Když získá šedou barvu, přidáme uzené maso, opečeme, zasypeme paprikou a 
opět krátce osmahneme. Když paprika zavoní, zalijeme vše vodou, přidáme bobkový list, 
kysané zelí, sůl, mletý pepř a vaříme asi 45 minut. Ke konci varu přidáme na kolečka 
nakrájenou klobásu, krátce povaříme a podávám.



TJf 'M 'Mi 'ái

Zelňačka
200 g vepřové plece nebo krkovice
200 g uzené plece nebo krkovice
150 g cibule
80 g sádla
500 g kysaného zelí
voda na zalití
20 g mleté sladké papriky
2 bobkové listy
sůl
pepř
200g klobásy
Obě masa nakrájíme na kostky, cibuli nahrubo. Na sádle zpěníme cibuli a opečeme na ní 
syrové maso. Když získá šedou barvu, přidáme uzené maso, opečeme, zasypeme paprikou a 
opět krátce osmahneme. Když paprika zavoní, zalijeme vše vodou, přidáme bobkový list, 
kysané zelí, sůl, mletý pepř a vaříme asi 45 minut. Ke konci varu přidáme na kolečka 
nakrájenou klobásu, krátce povaříme a podávám.

Zelňačka s klobásou a sušenými švestkami
2 litry polévky
500 g kysaného bílého zelí
2 paprikové klobásy
300 g uzené krkovičky
velkou hrst sušených hub
velkou hrst sušených švestek
bobkový list
asi 5 kuliček černého pepře a 3 kuličky nového koření
2 stroužky česneku
200 ml smetany ke šlehání
Sušené houby zalijte vodou a nechte je asi 10 minut máčet, aby změkly. Do většího hrnce 
nalijte asi 2 litry vody a do ní vložte kysané zelí i s vodou. Někdo má polévku radši méně 
kyselou, v tom případ samozřejmě doporučujeme vodu ze zelí nejdřív slít, ale není to pak 
prostě úplně ono :-).
Přidejte celé klobásy, uzené maso, koření, prolisovaný česnek a švestky rozkrojené na 
poloviny a vše vařte asi 15 minut doměkka. Na závěr přidejte namočené houby a ještě je 
provařte, dokud nebudou hotové.
Z hotové polévky vyjměte klobásy a maso, oboje nakrájejte na větší kousky a vraťte zpět do 
polévky. Polévku podávejte promíchanou se sladkou smetanou.
Polévku podávejte se sladkou smetanou a pečivem!

Houbová zelňačka se smetanou
4 porce 
500 g kysaného bílého zelí
1 velkou cibuli
3 lžíce oleje



sůl
drcený kmín
2 hrsti hub
2 dobré klobásy
200 ml zakysané smetany
3 stroužky česneku
4 větší brambory
sůl
Cibuli nakrájejte nahrubo a v hrnci ji zpěňte na troše oleje. Když začne zlátnout, přidejte 
drcený kmín a nechte ho zpěnit spolu s cibulí. Pak přidejte pokrájené kysané zelí, které krátce 
orestujte, a zalijte asi 1 litrem vody. Podle toho, jak moc kyselou polévku máte rádi, můžete 
zelí přidat i s nálevem, vymačkané nebo dokonce propláchnuté. Polévku osolte, přiveďte k 
varu a vařte asi 10–15 minut, dokud nebude zelí skoro měkké. Mezitím horkou vodou spařte 
sušené houby, a když změknou, přidejte je i s vodou do polévky spolu s prolisovaným 
česnekem a zakysanou smetanou a vařte ještě asi 5 minut, až bude vše úplně měkké. Uvařené 
brambory rozšťouchejte na talíři a zalijte horkou polévkou
Zároveň se zelím dejte zvlášť vařit oloupané a na malé kousky pokrájené brambory. Klobásu 
nakrájejte na kousky a podle toho, jak moc je tučná, ji můžete opéct na pánvi. Uvařené 
brambory rozdělte na talíře, rozšťouchejte je a zalijte polévkou. Navrch přidejte orestovanou 
klobásu (pokud jste ji tedy nepřimíchali rovnou do polévky) a podávejte s chlebem.

Zelňačka starýho habany s trhanou klobásou
hrnec č.1:
5 dkg špeku ( pokrájet nadrobno pod cibuli)
případně olej
250 g cibule (pokrájené na kostičky)
6 vrchovatých lžiček červené sušené sladké papriky
1 l vody pitné
0,5 kg dobré klobásy 
1,5 lžičky soli
30 zrnek pepře celého
25 kuliček nového koření
2–3 polévkové lžíce hladké mouky
125 ml zakysané smetany
20 zrnek pepře, čerstvě drceného
případně pálivá sušená paprika (dle chuti)
 0,5 kg brambor ( pokrájené jako do polévky)

hrnec č.2: 
0,5 kg kysaného zelí (scezeného)
1 l vody pitné
1 lžička celého kmínu
0,5 lžičky soli

Postup
Do hrnce č. 2 dáme zelí, vodu, kmín a sůl a dáme vařit doměkka. Vodu ze syrového zelí, která
z něj na cedníku volně vyteče, ponecháme pro případné vybalancování chutí po dohotovení 
pokrmu.



Do hrnce č. 1 vložíme špek a roztavíme. Vložíme pokrájenou cibuli, promícháme a případně 
přikápneme trochu oleje. Cibuli pořádně vysmahneme. Na závěr přidáme sladkou papriku, 
důkladně promícháme a necháme velice rychle za stálého míchání tepelně opracovat. 
Budeme-li opracovávat dlouho, bude paprika hořká. Přidáme 1 litr vody (s výhodou vařící), a 
udržujeme ve varu. Přidáme pepř a nové koření.
Mezitím připravíme klobásu následujícím způsobem: Klobásu levou rukou uchopíme a 
naděláme do ní (tangenciálně ;-)) ostrým nožem velice mělké zářezy dlouhé asi tak 1–1,5 cm. 
Tím porušíme soudržné síly střívka klobásy, klobásu pak torzním pohybem (krutem) podél 
zářezů rozlámeme. Natrhané špalíčky klobásy by měly být dlouhé asi tak 10 mm.
Tento úkon dá vyniknout v polévce přirozené textuře klobásy, ale hlavně: několikanásobně se 
tak zvětší styčná plocha klobása/polévka, což dává skvělé předpoklady k maximálně 
možnému vyrovnávání chutí v pokrmu.
Natrhanou klobásu vrhneme do hrnce č. 1, jehož obsah udržujeme stále ve varu a počneme 
loupat brambory. Ty pak rovněž přidáme do hrnce č. 1.
Před dovařením brambor odebereme naběračkou z hrnce 250 ml kapaliny a v plecháčku 
necháme ve studené vodní lázni zchladit. Po ochlazení přidáme 2–3 polévkové lžíce hladké 
mouky, důkladně rozkvedláme a za mohutného míchání přidáme zpět.
Necháme důkladně provařit.
V okamžiku, kdy jsou brambory hotové, přidáme uvařené kysané zelí a to i s vodou, ve které 
se vařilo. Přidáme zakysanou smetanu a důkladně promícháme.
Velmi krátce povaříme a odstavíme z plamene.
Dochutíme nejlépe čerstvě drceným pepřem, solí a cukrem, dokyselíme scezenou vodou ze 
zelí.
Odolní jedinci opálí zelňačku pálivou paprikou.
Hrnec s polévkou necháme vychladnout a dáme uležet do chladu, necháme spojit chutě – 
optimálně na dobu 24 hodin.
Poznámka:
Tak. Tohle je zelňačka starýho habany, mýho táty, kterej jedinej tuhle krasojízdu u nás 
zvládal. Máma se během přípravy nesměla kolem kuchyně ani šustnout.

Pikantní zelná polévka s vepřovým masem a houbami
Asi 200 g vepřového masa z plece nebo libového bůčku jemně nakrájíme na nudličky, 
osmahneme na 2 lžících oleje do červena, přidáme podle chuti pálivou papriku a zalijeme 1 
litrem vývaru (i z polévkové kostky). Přidáme jemně nakrájené zelí (asi 300 g), hrstku předem
namočených černých hub a vaříme 20 minut. Pak ochutíme lžíci sójové omáčky, lžíci bílého 
vína, špetkou glutamanu, podle potřeby dosolíme. A chutná polévka je hotová. Zbývá do ní 
vsypat buď 2 lžíce krájené pažitky, nebo posekané 2 - 3 mladé cibulky i s natí. A co dále? 
Nalít do misek, přičemž spravedlivě rozdělíme maso, houby i zelí. A ještě - máme-li čínskou 
večeři - polévka se podává jako poslední chod. Rozhodněte ale sami.

Švýcarská zelná polévka
0,3 l vody
1 lžíce sluneč. oleje
1/2 malé cibule
50 g hlávkového zelí



lžička hladké mouky
1/2 párku
menší brambor
Na oleji osmahneme jemně nakrájenou cibuli, přidáme mouku, připravíme jíšku, kterou 
vodou naředíme na potřebné množství.
Pak přidáme jemně nakrájené zelí, na kostičky nakrájený brambor a vše vaříme asi 10 minut. 
Do uvařené polévky přidáme nakrájený párek.
Polévku dochutíme pepřem a solí.

Valašská kyselica
4 porce 
500g kysaného zelí, 1500ml vody, 2 středně velké brambory, 200g uvařeného uzeného masa, 4
kuličky nového koření, 10 kuliček černého pepře, 2 lžíce hladké mouky, 200ml smetany ke 
šlehání, 1 lžička majoránky, 1 klobása, sůl, kmín, 2 bobkové listy
1. Do hrnce přendáme zelí i s lákem a zalijeme je 1000ml vody. Zelí uvaříme do měkka, asi 
30 minut. Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na kostičky. Uzené maso rozkrájíme na 
nudličky, klobásu na tenká kolečka. Suroviny vložíme do kastrolu, zalijeme 500ml vody a 
okořeníme. Vše vaříme, až brambory změknou, asi 20 minut. Potom polévkový základ 
přilijeme k vařenému zelí, promícháme a necháme přejít varem.
2. Hladkou mouku vsypeme do smetany a promícháme. Směs tenkým praménkem vléváme 
do vroucí polévky a neustále mícháme. Nakonec do polévky vsypeme majoránku a velmi 
krátce ji na mírném ohni povaříme. Uvařenou polévku necháme zchladnout a rozležet. Před 
podáváním ji krátce prohřejeme, chutná k ní nejlépe chléb. Můžeme zapíjet pivem.

Valašská kyselica 2
400 g kysaného zelí
300 g nakrájených brambor
100 g klobásy
100 g anglické slaniny
150 g zakysané smetany
100 g cibule
30 g másla
vejce
2 lžíce hladké mouky
bobkový list
nové koření
sušené houby
sůl
pepř
ocet
mléko
sůl
Uvaříme zelí s kmínem, v druhém kastrolku povaříme brambory, bobkový list, sůl, pepř, 
sušené houby, nové koření, kmín. Když jsou brambory měkké, vše slijeme dohromady. Na 
másle osmažíme cibuli, klobásu, anglickou slaninu a nakonec přidáme ještě dvě lžíce hladké 
mouky. Směs rozmícháme s mlékem, nalijeme k ostatním surovinám a za občasného míchání 



provaříme asi dvacet minut. Na konec přidáme zakysanou smetanu, dochutíme octem, solí, 
pepřem a můžeme přisladit i cukrem.

Valašská kyselica 3
Sklenice 750 ml kysaného zelí
hrst sušených hříbků
5 brambor
kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer)
5 až 6 sušených švestek
2 domácí nebo ostravské klobásy nakrájené na kolečka
Vše zalijeme potřebným množstvím vody, přidáme sůl a bílý pepř a necháme vařit
na mírném ohni asi hodinu. Když je polévka skoro dovařená, přidáme 1/2 l 12%
smetany. Už nevařit. Je to bílá polévka sladkokyselé chuti, bez které si neumíme
představit žádné Vánoce a často ji vaříme i během roku.

Kyselica z Moravy
Do jednoho hrnce dáme vařit kyselé zelí, které si na zimu sami nakládáme. Vaříme
přibližně 1 hodinu. Do druhého hrnce dáme vařit brambory asi 20 minut ve vodě
se solí a kmínem. Nikdy nevaříme zelí spolu s bramborami, protože by se brambory
neuvařily. Dále vezmeme 1/4 I zakysané smetany nebo šlehačky, do které přimícháme
2 až 3 velké lžíce hladké mouky a rozkvedláme. Potom ji nalijeme do již uvařených
brambor, necháme přejít varem a nakonec přidáme uvařené zelí s trochou
zelné vody. Místo zelí je možno přidat žampiony nebo klobásu, nakrájenou na
kolečka.

Zelňačka s uzeným a fazolemi
1/2 kg uzených žebírek
0,2 kg velkých fazolí
0,33 l (sklenice) sterilovaného kysaného zelí
1/4 l mléka nebo smetany
1 velká cibule
sladká i pálivá paprika
kmín
česnek
vegeta
polévkové koření
Fazole předem namočíme. Uzená žebra uvaříme, obereme a nakrájíme nadrobno.
Nakrájenou cibulku na oleji zpěníme do růžova, zaprášíme směsí obou paprik,
přidáme špetku kmínu, vegety, zalijeme trochou vývaru a uvedeme do varu. Přidáme
maso, překrájené zelí, zpola vařené fazole i s vodou, zalijeme vývarem a vaříme
doměkka. Potom zahustíme moukou rozmíchanou v mléce nebo smetaně, povaříme.
Ochutíme třeným česnekem a polévkovým kořením. Nakonec zjemníme
zbytkem mléka a podáváme jako přesnídávku nebo večeři s rohlíkem.



Zelná z vepřových nožiček
5 až 6 vepřových předních nožiček
1 až 1 1/2 kg hlávkového zelí
1 kečup
10 dkg sádla (nebo olej)
2 větší cibule
3 stroužky česneku
1 polévková lžíce mleté papriky (popřípadě feferonka nebo pálivá paprika)
kmín
sůl
dobromysl
hladká mouka
Jednu drobně pokrájenou cibuli zpěníme na polovině tuku, na ní opečeme očištěné
a na polovinu překrojené vepřové nožičky. Po opečení a osolení je poprášíme
paprikou a zalijeme 1 I teplé vody. Vaříme asi 3/4 hodiny. Uvařené obereme, maso z nich 
pokrájíme a dáme do zelí i s vývarem z noh, které jsme pokrájeli nadrobno a uvařili v osolené 
vodě s kmínem. Polévku zahustíme následující zásmažkou: na druhé polovině tuku zpěníme 
pokrájenou cibuli, přidáme hladkou mouku (4 polévkové lžíce) a usmažíme dozlatova. Do 
polévky přidáme potřebné množství teplé vody a zásmažku, lehce povaříme. Dále přidáme 
kečup, dobromysl, česnek utřený najemno, dosolíme, můžeme přidat pálivou papriku nebo 
feferonku. Vše povaříme.
Polévka musí být hustá. Podáváme s chlebem nebo rohlíkem.

Zelňačka pro přátele
1 kg uzeného žebra, 0,5 kg brambor, 1 větší cibule, 1 stroužek česneku, 5 kuliček
zeleného pepře, 5 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, drcený kmín, hrst sušených
hub (namočených asi 20 minut), 0,5 kg krájeného kyselého zelí, sůl, polévkové
koření maggi, vegeta dle chuti
Maso z uvařených žeber nakrájíme a dáme zpět do vývaru. Brambory nakrájené na kostky, 
zeleninu a koření uvaříme a smícháme s vývarem a nakrájeným masem a vše uvedeme do 
varu. Do vzniklého základu přidáme krájené zelí, polévkové koření a dle chuti vegetu, vše 
můžeme zjemnit trochou slunečnicového oleje.

Zelňačka s houbami a klobásou
500 g kysaného zelí
150 g klobásy
3 středně velké brambory
10 g sušených hub
2,5 dl kysané smetany
30 g hladké mouky
voda
 sůl
Kysané zelí překrájíme, zalijeme vodou, přidáme opláchnuté houby a vaříme. Teprve později 
přidáme klobásu nakrájenou na kolečka. Brambory oškrábeme, nakrájíme na kostičky a zvlášť
uvaříme v osolené vodě. Když jsou zelí a houby měkké, přilijeme uvařené brambory i s 



vodou, v níž se vařily, zahustíme smetanou, ve které rozmícháme mouku, ochutíme solí a 
povaříme.

Zelnačka Hany Hegerové
300 g uzeného vepřového masa na vývar 
3 nožičky pikantní klobásy 
2 brambory 
1 cibule 
1 pytlík kysaného zelí 
2 hrsti hub 
sádlo 
1 smetana 
paprika 
citron 
sůl 
pepř 
na sádle osmažíme cibulku a na kolečka nakrájenou klobásu. Vše zasypeme paprikou. Na to 
nalijeme vývar z uzeného masa a vodu ze zelí. Přidáme houby a bobkový list. 
Polévku zahustíme syrovými strouhanými bramborami, osolíme a opepříme. 
Podle chuti si každý přidá na hotovou polévku porci smetany a ochutí citrónovou šťávou. 

Babiččina zelňačka
30 dkg uzeného masa
1/2 kg kysaného zelí
1 lžíce krájené slaniny
1 velká cibule
1,5 lžíce hladké mouky
1 lžička mleté sladké papriky
špetka pálivé papriky nebo chilli koření
1/8 l husté zakysané smetany
Uzené maso uvaříme do poloměkka, přidáme překrájené kysané zelí a vaříme, až je maso a 
zelí měkké. Slaninu vyškvaříme do sklovita, přidáme mouku a připravíme nazlátlou jíšku. 
Zalijeme ji vývarem z uzeného masa, vymícháme dohladka a přidáme k masu a zelí. 
Povaříme asi 10 minut, přidáme papriku rozmíchanou v troše sádla a vyjmeme uzené maso. 
Vykostíme je (podle potřeby), rozkrájíme na menší kousky a vrátíme do polévky. Do každé 
porce přidáme na talíři lžíci kyselé smetany.

Zelňačka pro přátele
1 kg uzeného žebra
0,5 kg brambor
1 větší cibule
1 stroužek česneku
5 kuliček zeleného pepře



5 kuliček nového koření
2 bobkové listy
drcený kmín
hrst sušených hub (namočených asi 20 minut)
0,5 kg krájeného kyselého zelí
sůl
polévkové koření maggi
vegeta dle chuti 
Maso z uvařených žeber nakrájíme a dáme zpět do vývaru. Brambory nakrájené na kostky, 
zeleninu a koření uvaříme a smícháme s vývarem a nakrájeným masem a vše uvedeme do 
varu. Do vzniklého základu přidáme krájené zelí, polévkové koření a dle chuti vegetu, vše 
můžeme zjemnit trochou slunečnicového oleje.

Zelňačka s chlupatými knedlíčky
11 vody
30 dkg kysaného zelí (rozsekat nadrobno)
20 dkg uzeného masa (nejlépe bůček)
4 menší brambory
1 celé vejce
 sůl
česnek
majoránka
pepř
mletý kmín, olej, polohrubá mouka na jíšku 
Dám vařit vodu, maso a zelí asi na 45 minut; pak maso nakrájím na kousky.
Udělám si chlupaté knedlíčky takto: nastrouhám syrové brambory, 1 vejce, sůl a mouku (dle 
hustoty). Vykrajuji kávovou lžičkou knedlíčky do polévky, nechám povařit asi 5 minut, 
zahustím jíškou a ochutím česnekem, majoránkou, mletým kmínem, pepřem, solí. Lze přidat i
polévkové koření. Povařím ještě asi 10 minut.

Chlupatá zelňačka
Umixujeme 3 oškrábané brambory, přidáme hladkou mouku, strouhanku, vejce a osolíme. 
Uděláme hustší těsto, které nabíráme lžící, tak tvoříme knedlíky a vkládáme je do vroucí 
vody. Asi po dvou minutách uvolníme knedlíky ode dna hrnce a dovaříme. Do vody s 
knedlíky dáme zelí a krátce povaříme. Nakonec zalijeme šlehačkou (nezahušťujeme
moukou, voda, ve které jsme uvařili knedlíky, je zahuštěná). Tuto zelňačku míváme k obědu 
na Štědrý den.



Zelná kroupová
25 dkg krup (přes noc namočit)
5 brambor
3 nožičky „čabajkovité" klobásy
1 sklenice kysaného zelí
2 stroužky česneku
sůl
Dáme vařit do tlakového hrnce kroupy a zelí. Po 3/4 hodině přidáme klobásy s bramborami, a 
dovaříme se solí. Dochutíme česnekem a polévkovým kořením.
Podáváme s rohlíkem. Je to slovenská vánoční polévka.

Vánoční zelňačka
1/2 kg kysaného zelí
1/2 kg uzeného masa (popřípadě klobásu)
1 cibule
2 až 3 mrkve
1 petržel
celer
hrst čočky
2 hrsti sušených hřibů (předem namočíme)
hrst sušených švestek
přiměřeně koření mleté
celé nové koření
bobkový list
mletá paprika
sůl
cukr
olej
mouka
šlehačka nebo kysaná smetana
Na oleji zpěním cibuli. Přidám zelí, chvíli podusím. Zaleji vodou (asi 3 l). Do polévky
vložím maso, na kostičky pokrájenou zeleninu, všechny druhy koření, houby, čočku.
Vaříme, až maso změkne. Asi 1/2 hodiny před odstavením přihodím sušené švestky.
Maso z polévky vyjmu a pokrájím na kostičky. Polévku zahustím jíškou, nechám
přejít varem a odstavím. Přidám pokrájené maso. Dle potřeby dochutím solí nebo cukrem.
Hotovou polévku na talířku ozdobím šlehačkou nebo kysanou smetanou.

Slovenská kapustnice
Kyselé zelí (asi 2 velké hrsti, podle libosti)
brambory (asi 4 velké, také dle libosti)
sušené houby
3 stroužky česneku (může být i víc)
rozinky (2 polévkové lžíce)
vařené kousky uzeného masa nebo domácí klobása
vývar z uzeného masa nebo z uzených kostí
nové koření



bobkový list
celý pepř
sůl
nudle
trocha zásmažky 
Tento rozpis je na velký papiňák, tj. 51. Do tohoto hrnce se dá vývar z uzeného masa (nejlépe 
z uzených kostí), přidá se proprané kyselé zelí, množství si určí každý sám, podle toho, jestli 
chce polévku hodně zelnou nebo jen trochu. Oloupané brambory se nakrájejí na kostky - spíše
větší - dají se do hrnce, přidá se česnek nakrájený na plátky a předem namočené sušené 
houby, namočené rozinky (ty způsobí, že polévka není moc kyselá), pak dáme 10 kuliček 
nového koření, 10 kuliček celého pepře, 2 lístky bobkového listu, sůl, celou klobásu. Hrnec se
uzavře a vše se vaří asi 1/2 hodiny. Po otevření hrnce vyjmeme klobásu, kterou rozkrájíme na 
kousky, ty vrátíme do hrnce, přidáme kousky uzeného masa, asi hrst nudlí a rozředěnou 
zásmažku (pokud máme zásmažku připravenou studenou, přidáme ji do polévky 2 až 3 lžíce). 
Zásmažka však není nutná. Vše ještě necháme povařit. Až jsou nudle uvařené, dochutíme 
případně solí, kdo chce, může přidat trochu mletého pepře nebo tabasca. Pokud někdo vaří 
uzené kosti, je dobré si schovat vývar s trochou obraného uzeného masa do mrazáku a 
polévku vařit někdy jindy.
V zimě chutná vždycky, ale po bujaré oslavě konce rokuje úplně nejlepší.

Studená zelňačka
1 kelímek zakysané smetany 1 kelímek bílého jogurtu, trocha soli a tlučeného kmínu - vše 
promíchat. Potom vmíchat 1 kelímek jemně nakrájeného kysaného zelí a 1 až 2 uvařené, na 
kostičky nakrájené brambory. Přikusujeme černý chléb.

Bigos s houbami 
25 dkg kysaného zelí
25 dkg čerstvého
bílého nakrájeného zelí
hrst sušených hub - každé zvlášť uvaříme a scedíme
Ve vývaru z kysaného zelí uvaříme 30 dkg na kostky nakrájené uzené krkovičky.
Ve vývaru z čerstvého zelí rovněž uvaříme na kostky nakrájenou čerstvou krkovičku.
Ve větším hrnci na oleji osmahneme drobně nakrájenou cibuli, přidáme
70 g rajského protlaku, trochu zředíme vodou, přidáme bobkový list a nové koření.
Vše chvíli povaříme. Do této směsi vložíme obě zelí, maso uvařené i s vývarem
a ještě povaříme. Uděláme z oleje a másla zlatou jíšku a přidáme do polévky. Podle
potřeby přidáme vodu. Nakonec vložíme houby. Sůl a koření si přidá každý podle
sebe, rovněž majoránku a česnek. Nejlépe chutná až druhý den. Podáváme
s chlebem.

Z červené řepy a kysaného zelí
300 g syrové červené řepy
100 g mrkve



100 g kysaného zelí
1 větší brambor
1 1/2 l vody nebo zeleninového vývaru
30 g oleje
20 g hladké mouky
100 až 200 ml kysané smetany
sůl
pažitka
Červenou řepu a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle a osmahneme na
oleji. Zalijeme vodou nebo zeleninovým vývarem, přidáme pokrájené kysané zelí,
na kostičky nakrájenou bramboru, osolíme a vaříme do změknutí. Nakonec přidáme
smetanu s rozmíchanou moukou a povaříme. Polévku na talíři ozdobíme sekanou
pažitkou. Podáváme s tmavým chlebem.

Štýrská
1/4 kg zelí
větší brambory
10 až 15dkg měkkého salámu,
zakysaná smetana,
1 až 2 stroužky česneku
1 cibule
1 lžíce cukru
1 lžíce oleje
sůl
kmín
ocet
Cibuli nasekáme nadrobno, zelí nakrájíme na čtverečky. Do rozehřátého oleje dáme
cukr, necháme světle zkaramelizovat, přidáme cibuli. Trochu osmažíme a dáme
zelí, kmín, sůl a trochu octa a rozetřený česnek. Podusíme, přidáme vodu a brambory,
přivedeme do varu. Až jsou brambory uvařené, těsně před podáváním přidáme
salám a zakysanou smetanu.

Zelná s vločkami
1 1/4 l vývaru
4 lžíce ovesných vloček
1/2 malé hlávky bílého zelí
1 lžíce másla
petrželová nať a pažitka
vegeta
pepř nebo špetka sladké papriky
Ovesné vločky vaříme ve vývaru cca 10 minut. Pak přidáme zelí nakrájené na nudličky
a vše uvaříme doměkka. Prochladlou polévku rozmixujeme nebo prolisujeme.
Zjemníme máslem, přidáme vegetu, okořeníme pepřem a nakonec přidáme jemně
sekanou petrželku a pažitku. Podáváme se slaným rohlíkem.



Zelňačka
2l vody
sáček kysaného zelí
4 brambory
středně velká cibule
sušené houby
2 lžíce hladké mouky
1 lžíce sádla
200g paprikového salámu nebo klobásy
sladká paprika
sůl
smetana
Na kostičky nakrájenou cibuli lehce osmahneme s trochou tuku, přidáme proprané kysané 
zelí, zalijeme vodou a přivedeme do varu. Zelí necháme chvíli povařit a pak přidáme na 
kostky nakrájené brambory, sušené houby, osolíme a necháme vařit. Z hladké mouky a sádla 
připravíme jíšku. Salám či klobásu nakrájíme na malé kostičky. Po 20-25 minutách, kdy 
změkne zelí i brambory, přidáme uzeninu a vmícháme jíšku. Vše zaprášíme sladkou paprikou 
a necháme ještě chvílí povařit. Nakonec polévku zalijeme smetanou a odstavíme z ohně.

Zelňačka s uzeným kolenem
1 uzené koleno
500g kysaného zelí
80g zeleniny
50g hladké mouky
cibuli
lžíci mleté papriky
lžíci oleje
2 dl kysané krémovité smetany
pepř
sůl
Zelí překrájíme na menší kousky a dáme vařit s očištěným uzeným kolenem. Když je koleno 
měkké, vyjmeme ho. Z rozškvařené slaniny a mouky připravíme jíšku, kterou polévku 
zahustíme a necháme na malém ohni provařit. Mezitím na oleji krátce zpěníme nakrájenou 
cibuli, zasypeme paprikou, zamícháme, přidáme do polévky, kterou dochutíme. Koleno 
vykostíme a nakrájíme na porce, dáme na talíře, přelijeme polévkou a do každého talíře dáme 
lžíci kyselé smetany.

Zelňačka s čabajkou
Kousek čabajky
olej
kysané zelí
cibuli na zaprášení
papriku
drcený kmín
sůl
česnek



sušené houby
smetana
Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, lehce zaprášíme moukou, přidáme mletou papriku, 
drcený kmín, utřený česnek. Zalijeme vodou, ve které jsme uvařili zelí, přidáme předem 
namočené sušené houby, a vše povaříme. Nakonec přidáme smetanu, uvařené zelí, podle chuti
dokořeníme. Čabajku dáme až do talíře, předem ji ovšem ohřejeme a nakrájíme.

Zelňačka s mletým masem
500g bílého zelí
250g mletého masa
2 lžíce tuku
střední cibuli
sůl
pepř,
1,5l vývaru
2 lžíce rozinek
lžička cukru
šťáva z citrónu
osmažená žemle
Na oleji zpěníme nakrájenu cibuli, přidáme a lehce prosmažíme mleté maso. Osolíme, 
opepříme, zalijeme vývarem a vaříme. Mezitím si pokrájíme nadrobno zelí, a vložíme do 
vroucí polévky. Odvážnější přidají 2 lžíce rozinek se lžičkou cukru, necháme vařit, až zelí 
změkne, nakonec dochutíme polévku citrónovou šťávou. Korunujeme kousky osmažené 
žemle.

Zelná polévka
300g kysaného zelí, 1 menší uzené koleno, 200g předního hovězího masa s kostí, 80g 
žampiónů, mletá sladká paprika, olej nebo sádlo, 1 cibule, 1 kostka masoxu, 3 lžíce hladké 
mouky, 2 dl šlehačky, pepř, sůl.
Koleno pečlivě omyjeme a společně s hovězím masem uvaříme doměkka. Do vývaru můžeme
přidat masox nebo jiný masový i zeleninový bujón. Pak vývar scedíme, koleno vykostíme a 
společně s hovězím masem nakrájíme na menší kostky. Zelí mírně vymačkáme a pokrájíme. 
Šťávu, kterou získáme, uschováme a podle potřeby použijeme později na okyselení polévky. 
Na trošce oleje nebo sádla zpěníme drobně nakrájenou cibuli, zaprášíme asi 2 lžičkami 
papriky, promícháme, přidáme zelí a žampióny nakrájené na plátky. Podusíme a často 
mícháme. Pak zalijeme vývarem z kolena a hovězího masa a vaříme asi 20 minut. Potom 
přidáme kostky masa, podle chuti můžeme doplnit i nakrájenou klobásu nebo párek. 
Povaříme, přisolíme a opepříme, zalijeme šlehačkou nebo smetanou, do které jsme 
rozkvedlali mouku, a vaříme ještě 5 až 10 minut.

Zelná polévka s uzeninou 
1 cibule
100-150 g uzeného masa
trocha oleje



1 lžička sladké červené papriky
1 balíček kysaného zelí
1,5 l vody
4 brambory
sůl
pepř
1 kelímek kysané smetany
1-2 lžícemi hladké mouky
Cibuli oloupeme a nadrobno nakrájíme, uzené maso nakrájíme na kostičky, olej rozpálíme a 
osmažíme na něm cibuli do zlatova, vložíme nakrájené uzené maso a krátce opražíme, potom 
vše posypeme lžičkou sladké červené papriky a vsypeme balíček kysaného zelí, krátce 
promícháme a zalijeme 1,5 litrem vody, oloupeme brambory, omyjeme, nakrájíme na kostky a
přidáme do polévky, potom okořeníme solí a pepřem a vaříme do změknutí, během vaření 
můžeme doplňovat vyvařenou vodu, asi po 1 hodině až bude vše měkké, rozmícháme kelímek
kysané smetany s hladkou moukou, potom vše vlijeme do polévky, kterou přitom musíme 
stále míchat, aby se nám smetana nesrazila, nakonec hotovou polévku krátce prohřejeme. 
Vhodná příloha: chléb 

Vydatná moravská zelňačka
2 lžíce sádla
1 velká cibule
1 lžička sladké a špetka pálivé papriky
sáček kysaného zelí
1 vepřová konzerva nebo 2 nožičky lepší moravské klobásy
1/2 kostky masoxu
1/2 l kávové smetany nebo mléka (lze použít i kysanou smetanu)
4 lžíce sušené bramborové kaše (není nutná)
 sůl
česnek
Cibuli zpěníme, přidáme papriku a zelí i s nálevem. Zalijeme vodou a vaříme do změknutí. 
Přidáme maso nebo klobásku na kolečka nakrájenou, masox a zalijeme smetanou s 
rozšlehanou sušenou kaší. Necháme zhoustnout a dochutíme solí a nastrouhaným česnekem. 
Podáváme s pečivem.

Polévka z kysaného zelí s houbami
Asi 1 a 1/4 l vývaru, 20 dkg kysaného zelí, lžička cukru, sůl, 8 kuliček pepře, 1 bobkový list, 
15 dkg čerstvých hub, máslo, cibuli, půl lžičky tlučeného kmínu, 2 dl mléka, 15 dkg točeného 
salámu, mouku na jíšku.
Zelí pokrájíme, přilijeme vývar, přidáme sůl a koření a asi 20 minut vaříme. Pak polévku 
zahustíme světlou jíškou, přidáme očištěné na kostičky nakrájené a na másle s cibulkou 
podušené houby, tlučený kmín, na kostičky nakrájenou uzeninu a znovu vaříme. Nakonec 
polévku zjemníme rozkvedlaným mlékem.



Zelná polévka
1/2 l vody
sůl
kmín
2-3 brambory
150-200 g kysaného zelí
lžíci hladké mouky
3/4 l kysaného mléka (smetany)
30 g másla
1 vejce
Do vody dáme sůl, kmín a na kostky nakrájené brambory. Když se chvíli vaří, vložíme kysané
zelí a povaříme. Potom polévku zalijeme mlékem, do kterého jsme rozkvedlali mouku. 
Polévku povaříme a do hotové zakvedláme vejce a přidáme kousek másla. 

Vylepšena kyselka
Brambory
houby (čerstvé nebo sušené - žampiony nedoporučuji)
pórek
kyselé zelí
smetana
vejce
kopr nebo pažitka
sůl
vegeta
Dáme si zvlášť vařit houby a scedíme je. Zatím si dáme vařit brambory nakrájené
na kostičky, zelí a pórek. Když je vše měkké, přidáme houby a ochutíme solí, vegetkou
(pokud je polévka málo slaná) a dochutíme (pokud je polévka málo kyselá).
Nakonec přidáme smetanu a necháme povařit. Do polévky přidáme uvařená rozpůlená
vejce. Polévku ozdobíme koprem nebo pažitkou.

Kapustová s údeným mäsom
300 g údeného mäsa 
500 kyslej kapusty 
lyžicu masla 
2 lyžice oleja 
2 lyžice červenej papriky 
100 ml mäsového vývaru z kocky
400 g zemiakov
1 kyslú smotanu
1 cibuľu
Zohrejeme maslo a olej. Za stáleho miešania opražíme na kocky nakrájané mäso. Vyberieme 
ho a vo výpeku pražíme cibuľu. Pridáme kyslú kapustu, posypeme mletou paprikou, pridáme 
mäso a vývar. Necháme prevrieť a varíme asi 20 minút. Zemiaky nakrájané na kocky varíme 
v osolenej vode. Pridáme do polievky a varíme ešte asi päť minút. Pred podávaním dochutíme
kyslou smotanou.



Polévka "Couračka"
250g kysaného zelí
5 dl mléka
2,5 dl smetany
25g másla
25g hladké mouky
250g brambor
sůl
Kysané zelí překrájíme a vaříme v 7,5 dl osolené vody do poloměkka. Poté přidáme na menší 
kostky nakrájené brambory a vaříme společně dalších 10 minut. Mléko rozšleháme s moukou 
a za stálého míchání vlijeme do polévky a společně povaříme. Nakonec polévku zjemníme 
smetanou a čerstvým máslem a dochutíme solí.
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Krkonošské kyselo
120 g chlebového kvásku
40 g másla nebo sádla
hrst sušených hub
300 g brambor
1 středně velkou cibuli
900 ml vody
200 ml mléka
4 vejce
sůl
kmín
Chlebový kvásek zředíme malým množstvím vlažné vody a necháme přes noc vykynout. 
Houby s kmínem vložíme do hrnce, přidáme oloupané, omyté a na kostičky nakrájené 
brambory. Přilijeme vodu, osolíme a uvaříme doměkka. Poté přidáme vykynutý kvásek a 
povaříme. Na másle nebo sádle osmažíme drobně nakrájenou cibuli a přisypeme ji do 
polévky. Nachystáme si řídká míchaná vajíčka, která servírujeme přímo do talířů nebo je 
vložíme do polévky.



Podkrkonošské kyselo
100g chlebového kvasu
pepř
sůl
5g sušených hub
česnek
2 vejce
cibule
3 střední brambory
máslo
kmín
maggi
Do hrnce nalijeme čtvrt litru vody, přidáme houby a kmín, osolíme, opepříme a necháme asi 
20 minut vařit. Potom přes cedník za stálého míchání přidáme rozpuštěný chlebový kvas. Ten 
již máme předem dle návodu 12 hodin namočený ve vodě. Potom přidáme vajíčka umíchaná 
na rendlíčku na másle s rozetřeným česnekem a ochutíme cibulkou zesklovatělou rovněž na 
másle. Necháme asi 20 minut na mírném ohni za stálého míchání opatrně zhoustnout, 
dochutíme polévkovým kořením a podáváme.

Pravé kyselo
1 porce kvásku (asi 20 dkg)
hrst sušených hub
sůl
kmín
1 kg brambor
1 větší cibule
4 vejce
máslo na smaženici
brambory
Důležité je hlavně sehnat dobrý kvásek z pekárny, pokud se neprodává v obchodech,
jako u nás. Je sice možné vyrobit kvásek i doma (50 g droždí, 10 lžic žitné
mouky a kousek chlebové kůrky rozmíchat ve 4 dl vody a nechat vykvasit v teple 24
hodiny), ale kvásek z pekárny je mnohem chutnější a dává polévce správnou chuť.
Jestliže máme koupený kvásek, dáme ho doma do hlubší misky nebo hrnku s trochou
vlažné vody. Do hrnce na polévku namočíme přes noc hrst sušených hub
a druhý den v této vodě malinko osolené je vaříme, až změknou. V druhém hrnci vaříme

oloupané, na kousky pokrájené brambory se solí a kmínem. Zatím na pánvi osmažíme
na másle drobně rozkrájenou cibuli. Vodu z uvařených brambor slijeme
do hrnce s uvařenými houbami a doplníme na 1 l vody. Do vroucí polévky nalijeme
přes cedník rozmíchaný kvásek a necháme přejít varem. Uvařené brambory překlopíme
na porcelánovou mísu, posypeme smaženou cibulí, případně ještě domastíme.
Na pánvi usmažíme ze 4 vajec velmi řídkou míchanici, kterou přidáme do kysela
a dobře rozmícháme. Polévku dochutíme a nalijeme do talířů, uprostřed stolu
mám mísu brambor a společně si pochutnáváme. Protože, kde je kyselo, tam je veselo.

Dědovo kyselo
4 až 5 větších brambor
1 polévková lžíce tuku



1 až 2 lžíce hladké mouky
1/2 kostky zeleninového vývaru
2 bobkové listy
3 nová koření
5 kuliček pepře
trochu kmínu
podle chuti sůl a ocet
vajíčko
Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a dáme vařit do 1 a 1/2 I vody spolu
se zeleninovým vývarem. Osolíme a přidáme kmín. Než brambory změknou, připravíme
si jíšku. Když se brambory uvaří, vezmeme šťouchadlo na brambory
a asi půlku jich rozšťoucháme. Přidáme jíšku a necháme probublat. Zatím dáme
do malého kastrolku vařit v troše vody koření. Necháme chvíli vylouhovat a přecedíme
do polévky. Ohřejeme ocet a podle chuti přilijeme. Nakonec zavaříme vejce
(ztracená), podle počtu strávníků, já dávám pro každého jedno. Přidáme celerovou
nebo petrželovou nať a podáváme. Jíme samotné nebo s pečivem.

Krkonošské kyselo 
1 špetka kmín 
4 ks vajíčko 
2 ks cibule 
5 ks brambor 
4 l studené vody 
150 g máslo 
1 hrst houby sušené 
1 balíček chlebový kvásek 
1 špetka sůl
Chlebový kvásek namočíme do 4 litrů studené vody. Promícháme a necháme alespoň 1 
hodinu stát. Nejlépe ale, když si vzpomenete a namočíte ho už přes noc. Sušené houby 
namočíme na 10 minut do hrnku s vodou, aby houby změkly. Brambory omyjeme a uvaříme 
ve slupce. Uvařené měkké brambory oloupeme a nakrájíme na větší kostičky. 
Předem namočený kvásek ve vodě rozkvedláme, přidáme sůl, kmín, houby a vaříme skoro 
hodinu, než kvásek zesklovatí a postupně zhoustne. Během vaření mícháme. Cibuli oloupeme 
a nakrájíme nadrobno. Usmažíme ji na másle dozlatova. 
K cibuli přidáme syrová vejce a zlehka promícháme. Vejce nesmažíme, mají zůstat částečně 
syrová. Když už voda s kváskem není kalná, je hustá a má sklovitou barvu, vmícháme do ní 
cibuli s vejci a krátce povaříme. Vajíčka se srazí. Do krkonošského kysela stačí už jen přidat 
uvařené, na kostičky nakrájené brambory a kyselo můžeme podávat.

Kyselo od Šlahunků 
2,5 l voda 
4 ks vejce 
2 ks cibule 
brambory 
kmín 
chlebový kvásek 



sůl 
sušené houby 
olej 
Na chlebový kvásek nalijeme studenou vodu (asi na dva prsty nad kyselo) nejlépe večer a 
občas zakvedláme, aby se rozpustilo. Necháme stát do druhého dne. 
Asi do 2,5 l studené vody namočíme sušené houby, kmín a přidáme sůl. Necháme asi jednu 
hodinu stát a poté pomalu vaříme, až jsou houby měkké. Přidáme rozkvedlaný kvásek a 
necháme třikrát převařit a odstavíme (při vaření stále mícháme). 
Na rozpáleném oleji usmažíme dorůžova cibuli (asi dvě větší), nalijeme do kysela a na pánvi 
usmažíme zhruba 4 vejce na uvedené množství polévky a též přidáme. Uvaříme brambory ve 
slupce, oloupeme, nakrájíme a přidáme do kysela. 
Kyselo od Šlahunků rozlijeme do hlubokých talířů a podáváme. 

Kyselo pro Krakonoše 
10 ks brambory 
4 l voda 
150 g máslo 
kmín 
1 balíček chlebový kvásek 
6 ks vejce  
4 ks cibule  
2 hrsti sušené houby  
sůl 
Chlebový kvásek namočíme do 4 litrů studené vody. Promícháme a necháme alespoň 1 
hodinu "stát?. Nejlépe ale, když si vzpomenete a namočíte ho už přes noc. Sušené houby 
namočíme na 10 minut do hrnku s vodou, aby změkly. Brambory omyjeme a uvaříme ve 
slupce. Uvařené, měkké brambory oloupeme a nakrájíme na větší kostičky. 
Předem namočený kvásek ve vodě rozkvedláme. Přidáme sůl, kmín, houby a vaříme skoro 
hodinu, než kvásek zesklovatí a postupně zhoustne. Během vaření mícháme. 
Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Usmažíme ji na másle dozlatova. K cibuli přidáme 
syrová vejce a zlehka promícháme. Vejce nesmažíme, mají zůstat částečně syrová. 
Když už voda s kváskem není kalná, je hustá a má sklovitou barvu, vmícháme do ní cibuli s 
vejci a krátce povaříme. Vajíčka se srazí. Stačí už jen přidat uvařené, na kostičky nakrájené 
brambory a nechat kyselo prohřát. 
Kyselo pro Krakonoše můžeme podávat. Bude ještě chutnější, když ho necháme uležet. Ke 
kyselu je nejlepší čerstvý chléb.

Pravé krkonošské kyselo 
200–300 g žitného chlebového kvásku
250 čerstvých hub nebo 10 g (větší hrst) sušených hub
1 malá cibulka
4 – 6 vajíček
brambory ve slupce
sůl
kmín
případně smetana

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=sul
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=susene+houby
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cibule
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=vejce
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=chlebovy+kvasek
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=kmin
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=maslo
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=voda
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=brambory


Kvásek přes noc namočíme do studené vody. Rozvaří se snadněji, nebudou se dělat hrudky. 
Jestliže s přípravou krkonošského kysela pospícháme, alespoň kvásek rozmícháme ve studené
vodě.
Do dvou litrů vody dáme vařit pokrájené čerstvé nebo sušené houby (podle sezony), lžíci soli 
a půl lžičky drceného kmínu. Uvaříme je do měkka.
Do jiného hrnce dáme vařit omyté brambory ve slupce.
K houbovému vývaru přidáme litr studené vody, pomalu vlijeme rozmíchaný namočený 
kvásek a kvedlačkou nebo metličkou rozmícháváme v houbovém vývaru. Jestliže jsme kvásek
předem nenamočili, ale jen rozmíchali, lijeme jej do vývaru přes síto, aby se nevytvořily 
žmolky.

Kyselo
asi 1/4 litru kvásku
asi hrst sušených hub (množství je na chuti každého, čím víc, tím líp)
sůl
kmín
cibule
3-4 brambory 
3-4 vejce (podle strávníků) 
Kvásek necháme přes noc ve vlažné vodě nabobtnat, zároveň si s ním v jiném kastrolku 
(misce) namočíme i houby. Druhý den uvaříme zvlášť houby s kmínem, přidáme ke konci i 
brambory nakrájené na kostičky. Přidáme nabobtnalý kvásek a podle hustoty, jakou máme 
rádi, přidáme vodu. Na střední hustotu by mělo být stačit celkem 2 l. vody. Opatrně 
provaříme, mícháme, aby se nepřichytilo nic ke dnu. Přidáme podle chuti ještě kmín, sůl. 
Zvlášť na pánvičce zpěníme cibulku a usmažíme vejce. Ta vejce můžeme buď rozmíchat v již 
hotové polévce, nebo každému dát na porci polévky do talíře. 
Poznámka
U nás se brambory obvykle dávaly zvlášť na talířek uvařené vcelku a ve slupce a jedly se k 
polévce jako na loupačku.
Kvásek - do hrnku (já mám hliněný kvasák)dáme 250ml vody, rozdrobíme 30 g kvasnic a 
zaděláme 5 lžícemi žitné mouky. Přidáme patku chleba nebo hrst kůrek. Zakryté necháme v 
teple. 2. den máme kvásek. Babička si vždycky nechala kus kvasu od pečení chleba a stále se 
v kvasáku "přiživoval " vlahou vodou, protože kyselo se jedlo denně. Já na něm 
vyrostla :-))ale ne moc. Správné kyselo je lehce navinulé, pikantní a strašně dobré. Obměny 
být mohou ale hlavně to nepřehnat s kořením! 

Jemnické kyselo
1 litr vody
sůl
kmín
ocet
talířek čerstvých hub
2,5 dl mléka
2 lžíce polohrubé mouky
4 vejce



Dáme vařit vodu s kmínem a se solí a přidáme očištěné, na plátky nakrájené houby. Máme-li 
houby sušené, musíme je předem namočit. Potom do polévky zavaříme mouku dobře 
rozkvedlanou se studeným mlékem a za stálého kvedlání vaříme do mírného zahoustnutí. 
Nakonec do polévky vpustíme jedno za druhým vejce a uvaříme je jako ztracená. Odstavenou 
polévku můžeme ještě dochutit solí a octem, případně citrónovou šťávou. Oloupané brambory
si klademe do talíře a zaléváme horkou polévkou.

Podkrkonošské kyselo
12,5 dl vody
talířek čerstvých nebo hrstka sušených hub
sůl
kmín
2 dl chlebového kvásku
2 lžíce másla
2 vejce
kousek cibule
Kvásek zalijeme čtvrtlitrem vlažné vody a necháme v teple vzejít. Do zbytku osolené vody 
dáme vařit očištěné, na plátky pokrájené houby nebo předem namočené houby sušené, kmín a
vaříme, až jsou houby měkké. Potom přilijeme kvásek a za stálého míchání vaříme asi čtvrt 
hodiny. Do hotové polévky přidáme na másle osmaženou nakrájenou cibulku a na másle do 
řídka umíchaná vejce. Zamícháme a podle chuti přisolíme. Vařené brambory ve slupce 
podáváme zvlášť na misce. Můžeme je ale oloupat, rozdělit přímo do talířů a polévkou zalít.

Krkonošské kyselo
200g chlebového kvasu
50g másla
10g sušených hub (nebo 100g čerstvých hub)
1 cibule
2 vejce
1 dl smetany
500g brambor
sůl
kmín
1 litr vody
Z Krakonošovy kuchyně - Chlebový kvas zalijeme vlažnou vodou, rozšleháme, osolíme, 
přidáme kmín a vývar z hub, které rozsekané současně přidáme. Takto připravené kyselo 
necháme zvolna asi hodinu vařit. Nakonec přidáme drobně krájenou a na másle dorůžova 
osmaženou cibulku a míchaná vejce. Vše zamícháme, přidáme smetanu a dochutíme. Do 
hotové polévky při servírování přidáme ve slupce uvařené, po uvaření oloupané a rozkrájené 
brambory. 

Žurek s klobáskou 
polská varianta kysela
Zákvas na poľský žurek



ražná múka10 dkg
cesnak2 strúčiky
teplá voda2 poháre
starý chlieb
Postup prípravy:
Cesnak očistíme a každý strúčik rozkrojíme na štvrtiny.
Múku vsypeme do kamenného hrnca alebo sklenenej nádoby, zalejeme 2 pohármi teplej vody,
zamiešame, pridáme kúsok kôrky zo starého chleba a cesnak. Prikryjeme dvomi vrstvami 
zloženej zmesi a postavíme na teplé miesto na 3 - 5 dní.
Zákvas  je nakysnutý, keď má príjemnú, charakteristickú vôňu a kyslú chuť. Ak sa na povrchu
zákvasu utvorí vrstvička z plesne, je potrebné ju odstrániť.

Poľský žurek s klobáskou
zákvas3 poháre
cesnak2-3 strúčiky
údený bôčik100dkg
rebierka 100g
tmavá klobása 50g
biela klobáska50dkg
hustá kyslá smotana½ pohára
cibuľa 1 ks
sušené huby 10dkg
nové korenie 2 - 3 guliek
bobkový list 1 ks
soľ
majoránka 2 lyžičky
čierne korenie
strúhaný chren podľa chuti
vajce natvrdo 2 ks (alebo stratené vajcia, príprava viď nižšie)
varené zemiaky
Cibuľku a cesnak očistíme a pokrájame na štvrtiny, vložíme do hrnca s vodou, pridáme 
bobkový list, nové korenie, čierne korenie, rebierka a údený bôčik. Zľahka osolíme a varíme 
do mäkka cca 1,5-2 hodiny. Potom pridáme klobásku, bielu aj tmavú, a povaríme.
Hríby umyjeme a namočíme vo vode.
Uvarený bôčik a rebierka vyberieme z vývaru a vývar precedíme. Uvarený bôčik nakrájame 
na kocky, z rebierok oberieme mäso a klobásku nakrájame na kolieska.
Do vývaru primiešame pripravený zákvas na žurek (na jeden diel vývaru ide približne jeden 
diel zákvasu) a keď sa začne variť, pridáme pokrájané hríby, cibuľku a cesnak z vývaru. 
Dobre rozmiešame a ešte chvíľku povaríme. Asi po 20 minútach hotovú polievku odstavíme a
primiešame smotanu.
Varené zemiaky (môžu byť zvyšné zemiaky z predchádzajúceho dňa) nakrájame na kocky, 
z polievky vyberieme mäso, klobásu, všetko nakrájame a  zalejeme polievkou. Pridáme trošku
majoránky, pridáme vajce.
Na tanier dáme vajce a zemiaky. Všetko potom zalejeme hotovým žurkom.
Vajce sa podáva uvarené na tvrdo, ale mne sa do tohto receptu viac hodí mierne kyslasté 
„stratené vajce“. Čerstvé a studené vajce rozbijeme a dáme ho do naberačky. Veľmi opatrne 
ho vlejeme do horúcej (ale nie vriacej!) vody s octom a varíme. Bielok má byť uvarený a žĺtok
tekutý vo vnútri.   



Do polievky pridávame strúhaný chren, ktorý dodá polievke náležitú ostrosť (môžeme pridať 
aj pretlačený cesnak).

Masové polévky
Hovězí vývar se zeleninou 2
Hovězí polévka se šunkovým svitkem 2
Hovězí polévka s těstovinami 2
Hovězí polévka s játry 3
Provensálská polévka 3
Slavnostní polévka 4
Polévka z vepřové krkovičky4
Morkové knedlíčky do polévky 6
Jelítková polévka 7
Polévka z uzených žebírek 7
Minestra s masem 7
Hustá polievka 8
Polévka s masovými taštičkami 8
Ďábelská polévka 9
Netradičná polievka z jahňaciny 9
Játrová polévka 10
Půlnoční chilli polévka 10
Sváteční oukrop 11
Vianočné hornoliptovské kyselo 11
Zabijačková polévka 11
Staromoskovská „zbornaja“ hustá polievka - Soľanka 12
Soljanka 13
Masová soljanka 13
Soljanka, klasická polévka NDR 14
Račia polievka zo „Zámku snov“ 15

Hovězí vývar se zeleninou
250 g hovězího masa na polévku 
3 lžíce nastrouhaného celeru 
2 lžíce nastrouhané mrkve
1 pokrájená cibule
kostka zeleninového bujonu



sůl
1,5 l vody
Maso vložíme do hrnce s vodou a uvaříme. Do vývaru přidáme zeleninu, bujón a povaříme.
Měkké maso nakrájíme na kostičky a vrátíme do polévky, dochutíme solí a polévkovým ko-
řením. Polévku při podávání zdobíme nasekanou petrželkou.

Hovězí polévka se šunkovým svitkem
0,6 l vývaru z kostí
1/4 kostky masoxu
svitek:
2 vejce
75 g hrubé mouky
20 g másla
60 g šunky
prášek do pečiva
sůl
Z bílku ušleháme tuhý sníh a zamícháme do něj zlehka žloutek, mouku, špetku soli a jemně 
nakrájenou šunku.
Připravené maso rozetřeme v tenké vrstvě na máslem vymazaný a moukou posypaný plech a 
upečeme v předem vyhřáté troubě do zlatova.
Upečený svitek po zchladnutí nakrájíme na malé stejnoměrné dílky.  Na jednu porci polévky 
dáme šestinu zhotoveného množství.

Hovězí polévka s těstovinami
1/2 l hovězího vývaru
25 g hovězího masa
1 mrkev
10 g celeru
10 g petržele
hrst těstovin
lžička oleje
petržel
pepř
Do vývaru z hovězího masa dáme na kostičky nakrájenou zeleninu, přivedeme do varu a 
přidáme těstoviny. Var zmírníme a vaříme asi 3 minuty.
Podle chuti osolíme, opepříme a do hotové polévky dáme sekanou petržel.

Hovězí polévka s játry
250 g hovězího masa
250 g hovězího ocásku
250 g řídkých kosti
1 1/21 vody
sůl
celý černý a bílý pepř
10 g sádla



120 g kořenové zeleniny
40 g cibule
1 malý pórek
kousek kapusty
1 stroužek česneku
50 g hovězích jater
pažitka
Hovězí maso umyjeme a dáme do hrnce. Umytý hovězí ocásek a kosti rozsekáme, přidáme k
masu, zalejeme studenou vodou a pomalu vaříme. Potom osolíme a přidáme celý černý a bílý
pepř. Na sádle podusíme očištěnou, umytou a nakrájenou zeleninu, cibuli, pórek, kapustu a
česnek, přidáme umytá a nakrájená játra, trochu podusíme a zalejeme přecezeným vývarem.
Všechno chvíli vaříme a nakonec do polévky vložíme uvařené nakrájené maso a drobně
nakrájenou pažitku.

Provensálská polévka
extra panenský olivový olej
menší cibule 1 ks
řapíkatý celer 4 ks
mrkev 1 ks
česnek 
4 stroužek
bobkový list
menší lilek 1 ks
brambory 2 ks
libové hovězí maso nebo telecí maso 250 g
malé krupky 1 hrst
mletá paprika 2 lžičky
rajčatový protlak 1 lžíce
červené víno 150 ml
sůl
mletý černý pepř
základní zeleninový vývar 3 l
nasekaná petrželka 1 hrst
Všechnu zeleninu a maso nakrájejte nadrobno.
Do hrnce dejte olivový olej a rozehřejte ho. Přidejte cibuli, celer, mrkev, česnek a bobkový list
a na mírném ohni vše opékejte asi 10 minut, dokud zelenina nezměkne. Občas zamíchejte. 
  Přidejte lilek a brambory, nakrájené maso a krupky a opékejte na silnějším ohni dalších 10 
minut. Přidejte mletou papriku a rajčatový protlak, dobře promíchejte a podlijte červeným 
vínem. Osolte a opepřete, zhruba 5 minut poduste a potom přilijte teplý vývar. Vařte 20 minut,
dokud brambory a krupky nezměknou.
Před podáváním polévku posypte nasekanou petrželkou.
Krupky si předem namočte, můžete je nechat ve vodě i přes noc.

Slavnostní polévka
200g vepřového kolena
kostka masoxu
feferonka



100g uzeného masa
100g hovězího masa
200g mražené zeleninové směsi
20g másla
15g hladké mouky
1 plechovka fazolí v tomatové kořeněné omáčce
3 stroužky česneku
sůl
majoránka
svazek petrželové natě
Maso důkladně omyjeme a osušíme. Koleno spolu s masoxem a feferonkou zalijeme vodou a 
uvaříme skoro doměkka. Poté ke kolenu do vývaru přidáme uzené a hovězí maso. Společně 
vaříme do úplného změknutí masa, asi 30 minut. Potom všechny druhy masa vyjmeme, vývar 
přecedíme a oddělíme z něho 1000 ml.
Do vývaru vsypeme zeleninovou směs a na mírném ohni ji 7 minut povaříme. V kastrolku 
rozehřejeme máslo a přisypeme mouku, za stálého míchání připravíme světlou jíšku a 
necháme ji částečně vychladnout. Do vývaru se zeleninou přidáme fazole, prolisovaný 
česnek, sůl a majoránku. Do polévky vešleháme jíšku a ještě 20 minut povaříme. Maso 
nakrájíme na kousky a vložíme je do polévky prohřát. Na talířích polévku sypeme na sekanou
petrželovou natí. Vhodnou přílohou je chléb.

Polévka z vepřové krkovičky
500 g vepřové krkovičky
1 a 1/2 l vody
100 g kořenové zeleniny
1 brambora
1 cibule
1 rajče
kousek kapusty
celý černý pepř
pažitka
Krkovičku umyjeme, zalejeme studenou vodou, pomalu přivedeme do varu a přikrytou
vaříme asi 1 hodinu. Potom přidáme očištěnou zeleninu, brambor, cibuli, rajče, kapustu a
několik zrnek černého pepře. Osolíme a vaříme, dokud maso nezměkne. Uvařenou polévku
přecedíme, zavaříme do ní libovolnou zavářku a ochutíme nakrájenou pažítkou. Uvařenou
krkovičku podáváme zvlášť s chlebem, nakládaným křenem a hořčicí.

Skotská skopová polévka
na vývar: 
200g skopového masa s kostí
1,5 l vody
3 kuličky pepře
sůl
100g kořenové zeleniny
na polévku: 
2 bílé ředkve



1 cibuli
kmín
kousek kapusty
4 brambory
 ocet
lžíci worcestrové omáčky
pažitku
Maso rozsekáme na menší kousky, zalijeme vodou, přidáme pepř, sůl, kořenovou zeleninu a 
dobře několik hodin vaříme. Ředkve a cibuli nakrájíme na tenké nudličky, přidáme trochu 
kmínu, zalijeme procezeným vývarem, přidáme jemně krouhanou kapustu, na nudličky 
nakrájené brambory, ochutíme octem a worcesterem, nakonec přidáme pažitku. Polévka je 
zahuštěná rozvařenými brambory.

Paloczská polévka
Pro 4 osoby – 
320g skopové ramínko
1 dl olej
120g cibule
10g červená paprika
2g mletý pepř
2 ks bobkový list
1g kmín
15g sůl
5g česnek
300g zelené fazolky
300g brambory
300g mouka
1,2 l vývar z kostí
20g petrželka
Skopové maso nakrájet na stejně velké kostičky, omýt a nechat na sítu okapat. V hrnci 
rozehřát olej, dozlatova usmažit nadrobno pokrájenou cibuli, posypat paprikou, promíchat a 
hned zalít trochou vody. Vodu nechat vyvařit a přidat skopové maso. Ochutit pepřem, 
bobkovým listem a kmínem, osolit a přidat prolisovaný česnek. Maso dusit přikryté, na 
malém plamenu, vždy jen v troše vývaru. V menším hrnci mezitím uvařit zelené fazolky a 
brambory, vše pokrájené na stejně velké kousky. Z oleje a mouky připravit zlatavou jíšku. 
Polévku zředit vývarem nebo vodou, a jakmile přejde varem, přidat fazolky a brambory, 
potom jíšku. Přilít do hladka vymíchanou kyselou smetanu a po 2-3 minutách varu sejmout z 
plotny, posypat nadrobno pokrájenou petrželkou a horkou polévku servírovat.

Polévka z králičího předku 
1 králičí předek
1 králičí játra
50g másla
30g hladké mouky
1 litr vody
100 g kořenové zeleniny



1 cibule
sůl
pepř
petrželka
1 žemle
20g tuku
Králičí předek nakrájíme na kusy, obalíme v mouce a ze všech stran opečeme na másle. 
Opečené maso vykostíme, nakrájíme na menší kousky, zalijeme vodou, osolíme, přidáme na 
kostičky nakrájenou zeleninu a vaříme do měkka. Játra udusíme na kousku tuku zvlášť a 
přidáme je do polévky nakrájená na kostičky. Polévku dochutíme pepřem a podáváme s 
osmaženou žemlí.

Polévka z mletého masa s houbami
Asi 1/4 kg čerstvých hub
4 dkg cibule
4 dkg másla
60 dkg mletého masa
1,75 l vody
12 dkg karotky
sůl
2 žloutky
petrželka nebo pažitka
 Do hrnce dáme mleté maso, zalijeme ho studenou vodou, dobře rozmícháme a dáme vařit. Po
20 minutách varu přidáme očištěnou nahrubo nastrouhanou karotku a očištěné nadrobno 
nakrájené houby, které jsme předem podusili na cibulce a na másle. Osolíme a asi 20 minut 
ještě vaříme. Odstavíme a přidáme ve lžíci studené vody rozkvedlaná vajíčka. Před tím 
můžeme zavařit nudle. Na talíři zdobíme pažitkou nebo petrželkou.

Morkové knedlíčky do polévky
50g morku
sůl
1 vejce
2 lžíce mléka
mletý pepř
60g strouhanky
špetka kypřícího prášku do pečiva
Uvařený a z kosti vyklepnutý morek protřeme hustým sítem, abychom odstranili úlomky 
kostí. pak jej utřeme se solí a vejce, přidáme mléko, pepř, přidáme strouhanku rozmíchanou s 
kypřícím práškem do pečiva. Tvoříme malé knedlíčky, které vkládáme do vroucí vody a 
vaříme asi 5 minut. Strouhanku lze nahradit krupicí a pepř muškátovým květem.

Jelítková polévka
1 větší čerstvá jelítka 
4 dkg cibule 



2 dkg hladké mouky 
2 dkg oleje 
5 dkg krupek 
2 stroužky česneku
majoránka
mletý pepř
sůl
Kroupy nebo krupky předem namočíme přes noc. Ráno je pak uvaříme v osolené vodě do 
měkka a scedíme. Jemně nasekanou cibuli zpěníme na oleji, zasypeme hladkou moukou a 
osmažíme dozlatova. Potom ji zředíme vodou, dobře rozmícháme, předáme vytlačená jelítka, 
prolisovaný česnek, trochu majoránky, osolíme, opepříme a povaříme. Do hotové polévky 
přidáme uvařené kroupy nebo krupky.

Polévka z uzených žebírek
Uzená žebírka
3 vejce vařená natvrdo
strouhaný křen
kysanou smetanu
kysané zelí asi 1/2 sáčku
sádlo
sůl
pepř
Uzená žebírka uvaříme doměkka, obereme a nakrájíme maso na kousky. Do vývaru přidáme 
kysané zelí a vaříme. Připravíme si světlou jíšku ze sádla a hladké mouky, a když je zelí 
poloměkké, zahustíme jíškou polévku, do které přidáme obrané maso, na kostičky nakrájené 
vejce, smetanu, křen a zjemníme čerstvým máslem. Podáváme s chlebem nebo s brambory na 
loupačku.

Minestra s masem
40 g tuku
sůl
50 g rýže
cibuli
250 g hovězího nebo vepřového masa bez kostí
150 g zeleniny
100 g hub
česnek
kousek bobkového listu
2 zrnka pepře
špetku tymiánu
oregano nebo majoránku
50 g polévkových těstovin
4 lžíce smetany
papriku
4 lžíce strouhaného sýra
Rýži podusíme na tuku společně s drobně nakrájenou cibulí, přidáme maso nakrájené na kostičky, 
osmahneme, zalijeme litrem vody, osolíme a uvaříme doměkka. Přidáme nakrájenou zeleninu a houby,



česnek a koření a vaříme. Zavaříme těstoviny a necháme přejít varem. Na talíři přidáme smetanu, 
pažitku a sýr. 

Hustá polievka
1 mrazenú zeleninovú polievkovú zmes
1 cibuľu
500 bravčového, kuracieho alebo iného mäsa
lyžicu oleja
 soľ
mleté čierne korenie
liter mäsového vývaru z kocky
1 lyžicu paradajkového pretlaku
1 konzervu hrášku
100 g cestovinovej ryže
Na oleji opražíme cibuľu, pridáme na kocky nakrájané mäso a opražíme.
Osolíme a okoreníme, pridáme zeleninu a krátko dusíme. Zalejeme vývarom, necháme 
prevrieť a vmiešame paradajkový pretlak a prikryté varíme domäkka. Desať minút pred 
dovarením polievky pridáme hrášok a cestovinovú ryžu.

Polévka s masovými taštičkami
1 litr vývaru
hrst špenátu
špetka soli a pepře
1 lžička Glutasolu
50g cibulky
Masová náplň: 
200g prorostlého vepřového masa
1 lžíce sójové omáčky
2 lžíce bílého vína
půl lžičky zázvoru
hrst špenátu
sůl
pepř
Těsto: 
250g hladké mouky a voda
Vepřové maso umeleme na jemnou směs a důkladně promícháme se sójovou omáčkou, 
vínem, pepřem, drobně nasekaným zázvorem, solí a jemně krájeným vařeným špenátem. Z 
hladké mouky a vody vypracujeme těsto, které se nemá lepit a necháme je asi hodinu 
odpočinout v misce zakryté utěrkou. Pak těsto rozválíme na tenkou placku a formičkou 
vykrájíme placičky asi 6 cm velké. Na střed placičky dáme lžičku připravené masové náplně a
okraje stiskneme dohromady. Taštičky vložíme do horké vody, krátce povaříme, scedíme a 
dáme do polévkové mísy. Silný masový vývar mírně osolíme, opepříme, přidáme krájený 
špenát, Glutasol, poté na mírném ohni povaříme, přidáme drobně nasekanou cibulku a 
přelijeme na připravené taštičky.



Ďábelská polévka
20 dkg vepřového plecka
20 dkg brambor
20 dkg rajčat
15 dkg mrkve
1 cibule
2 stroužky česneku
2 lžíce oleje
1 l vývaru (může být i z masoxu)
sůl
mletý pepř
mletá pálivá paprika
bobkový list
10 dkg uzeniny
10 dkg žampionů
Ve větším hrnci rozehřejeme olej, vložíme na kostky nakrájené maso a osmahneme. Přidáme 
spařená, pokrájená a propasírovaná rajčata, loupané brambory pokrájené na kostičky, na tenké
plátky pokrájenou mrkev, prolisovaný česnek a bobkový list. Zalijeme vývarem, osolíme, 
okořeníme pepřem a pálivou paprikou a zvolna vaříme, až je vše měkké. Těsně před 
dovařením do polévky dáme prohřát na kostičky nakrájenou uzeninu a na plátky pokrájené a 
podušené žampiony. 

Netradičná polievka z jahňaciny
jahňacie plece alebo močing  150g
jahňacie pľúcka 100g
jahňacia pečeň 100g
jahňací  jazyk  1ks
jahňacie srdce 1ks
mrkva, zeler, petržlen á 1ks
bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie, rozmarín, tymian
cibuľa 1 ks
cesnak  1ks
soľ
kelové listy 6ks
zemiaky 2ks
ružičkový kel 1 hrnček
šafran na špičku noža
jarná cibuľka 1ks
strúčiky hrášku za hrsť
Mäso a vnútornosti (okrem pečienky)nakrájame na väčšie kusy, vhodíme  do kotlíka s vodu. 
Pridáme bobkový list a nové korenie, mrkvu, zeler, petržlen v celosti, rozkrojenú cibuľu, 
cesnak a polievku trochu osolíme. Pridáme vetvičku rozmarínu a tymian. Varíme približne 1 
hodinu, kým nie je mäso mäkké. Keď je mäso uvarené, pridáme na kocky nakrájané zemiaky 
a ružičkový kel a vopred namočený šafran a varíme ďalej, kým zemiaky nezmäknú.
Z kelových listov vyrežeme tvrdý stred a sparíme ich v hrnci s horúcou vodou.
Na masti opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme na menšie kocky nakrájanú pečienku,
okoreníme a orestujeme.



Z polievky vyberieme uvarené mäso, pokrájame nadrobno, vložíme do väčšej misy. Pridáme 
mäkkú orestovanú pečienku. Pridáme natrhané lístočky tymianu a čierne korenie.
Touto zmesou naplníme kelové listy a zmes zabalíme do guľky.
Z polievky vyberieme bielu zeleninu, nakrájame na kusy a rozmixujeme mixérom na pyré. 
Toto pyré nám poslúži na zahustenie polievky.
Nakrájame jarnú cibuľku, strúčiky hrášku a mrkvu z polievky.
Servírujeme pyré z bielej zeleniny, naň položíme plnenú kelovú guľku, okolo nej dáme 
pokrájanú cibuľku s hráškom a mrkvu a zalejeme vývarom, ktorý sme dochutili soľou 
a korením.  

Játrová polévka
125 g jater
1/2 cibule
20 g másla
0,6 l vody
mrkev
petržel
lžíce mouky
sůl
pepř
Játra nakrájíme na kousky a nesolené je dusíme na cibulce. Podlijeme trochou vody, přidáme 
kořenovou zeleninou nakrájenou na kousky a dusíme doměkka.
Pak játra i zeleninu protřeme sítem. Z másla a mouky připravíme jíšku, kterou zředíme vodou,
přidáme prolisovaná játra a za občasného promíchání vaříme asi 30 minut.
Nakonec polévku osolíme a opepříme.

Půlnoční chilli polévka
1 kg mletého masa
1 větší cibule
250 g mrkve
2 zelené papriky
1 lžíce oleje
1 kg sterilovaných rajčat nebo 1 větší protlak
2 kostky masoxu
700 g sterilovaných kukuřičných zrn
sůl
pepř mletý
chilli koření
polévkové koření
Cibuli nakrájíme na kostičky, mrkev a papriku na nudličky. Na oleji opečeme maso. Přidáme 
zeleninu a vše krátce podusíme. Potom vložíme rajčata nebo protlak. Zalijeme asi 1 l vody, 
přidáme bujonovou kostku a nakonec kukuřici. Polévku vaříme asi 15 minut na mírném 
plamenu. Před podáváním ji podle zvyklostí osolíme a okořeníme pepřem a chilli.



Sváteční oukrop
200 g hovězího nebo uzeného masa, 150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 60g 
cibule, 4 lžíce oleje, 4 stroužky česneku, 4 krajíčky chleba, nové koření, mletý pepř, sůl 
Kořenovou zeleninu očistíme a rozkrájíme nadrobno, cibuli jemně nasekáme. Omyté maso 
rozkrájíme na malé kousky, vložíme do hrnce se studenou vodou, přidáme připravenou 
zeleninu a cibuli, 2 zrnka nového koření, osolíme a vaříme. Když je zelenina s masem měkká,
okořeníme polévku špetkou mletého pepře. Do talířů vložíme malé krajíčky chleba, lžíci oleje
a česnek prolisovaný nebo nožem rozetřený. Přelijeme polévkou a podáváme.

Vianočné hornoliptovské kyselo
pľúcka, srdce 500g
kus baraniny 500g
sušené slivky 200g
sušené huby 100g
cesnak podľa chuti
múka 150g
kapustová voda zmiešaná s cviklovou šťavou (s prídavkom cibule, cesnaku, chrenu, čierneho 
korenia, bobkového listu, rasce) 1 liter
Sušené hríby zalejeme vodou a necháme napučať.
Slivky varíme zvlášť v hrnci s vodou
Vnútornosti s baraninou dáme v celosti variť aj s nakrájaným cesnakom. Nesolíme, pretože 
baranina je slaná. Varíme cca. 1 hod – 1,5 hod. Keď máme vnútornosti uvarené, mäso 
vyberieme a do vývaru vlejeme hríby aj s vodou a takisto uvarené slivky s vodou. Mäso 
a vnútornosti nakrájame na menšie kúsky a pridáme do variacej sa zmesi s hríbami a slivkami.
Pokiaľ sa nám zmes varí, spravíme si zátrepok: Do ďalšieho hrnca alebo misy nalejeme 
ochutenú kapustovú vodu s cviklou, pridáme múku, aby nám vznikla riedka bledoružová 
zmes, dobre zamiešame a prilejeme do variacej sa zmesi s hríbami a slivkami. Prevaríme 
a podávame. Kyselo má mať konzistenciu ako riedka omáčka.

Zabijačková polévka 
500 g vepřového masa (hlava, koleno)
celý pepř
nové koření
2 cibule
200 g kořenové zeleniny
100 g krup
200 ml vepřové krve
1 lžíce sádla
majoránka
bobkový list
česnek
sůl
pepř 
Maso vložíme do studené osolené vody spolu s kořením a očištěnou kořenovou zeleninou a 
jednou cibulí. Zvlášť uvaříme kroupy, necháme je vychladnout, zalijeme vepřovou krví a 



promícháme. Na sádle osmahneme nakrájenou cibuli, zalijeme ji přecezeným vývarem s 
masem, uvedeme do varu a za stálého míchání přidáme připravené kroupy s krví. Do polévky 
vložíme obrané nakrájené maso, dochutíme česnekem, majoránkou, solí a pepřem. Chvíli 
povaříme a podáváme. 

Vesnická prdelačka
Rozpis na 4 porce
1 kg vepřové hlavy 
200ml vepřové krve 
50 g velkých krup
2 menší oloupané cibule 
1/2 lžičky mletého kmínu
sůl 
1 lžíce drcené majoránky
1 lžička celého černého pepře 
1 lžíce škvařeného sádla 
4 stroužky utřeného česneku 
Tip: 
Prdelačku můžeme připravit i z kroupových jelit. 
Vepřovou hlavu očistíme a v hrnci zalijeme studenou vodou. Jednu cibuli rozkrojíme a 
přidáme se solí i kořením k masu. Zvolna uvaříme doměkka.
Kroupy propláchneme a uvaříme doměkka. Druhou cibuli nasekáme nadrobno a opečeme na 
sádle dozlatova.
Uvařené maso obereme, nakrájíme na kostičky a vrátíme do scezeného vývaru. Přidáme do 
něj kroupy, krev, cibuli a česnek. Za stálého míchání na mírném ohni krátce povaříme. 
Nakonec podle chuti přisolíme.

Staromoskovská „zbornaja“ hustá polievka - Soľanka 
hovädzie rebierko 300g
hovädzie mäso 200g
zeleninová zmes konzervovaná soľou podľa chuti
kapusta ¼ hlávky
mrkva 1ks
cibuľa 1ks
rozpustené maslo 100g
údené mäso 3 druhy podľa chuti
predvarený bravčový/hovädzí jazyk ½ ks
nakladané slané hríby 2dl 
uhorky v slanom náleve 4ks stredne veľké
paradajkový pretlak alebo paradajky 2 lyžice
čerstvé voňavé bylinky (kôpor, pažítka, petržlen) na dekoráciu
kyslá smotana podľa chuti
Hovädzie mäso a rebierko vložíme do vody v hrnci a začneme variť s bobkovým listom (bez 
soli!). Ochutíme slanou zeleninovou zmesou.



Kapustu nakrájame na tenšie štvorčeky, mrkvu na pol krúžky a cibuľu nadrobno.
Na panvici osmažíme cibuľku na masle, potom pridáme mrkvu a kapustu.
Vývar z hovädzieho mäsa scedíme a prilejeme ku kapuste, keď sa začne „hlasnejšie“ restovať.
Pridáme na kocky nakrájané údené aj varené mäso a zmes dusíme.
TIP: Okraje údeného mäsa treba zrezať, aby polievka nebola horká (česky – hořká!).
Postupne pridávame nakrájané uhorky, hríby, dochutíme paradajkovým pretlakom, necháme 
podusiť asi 30 minút. Podľa chuti pridáme ešte slaný nálev z uhoriek (namiesto soli). 
Podávame posypané čerstvými bylinkami s kyslou smotanou s tmavým celozrnným chlebom.

Soljanka
1 lžíce oleje
1 větší cibule
1 lžíce rajského protlaku
vývar
250 g vařeného masa
2 sladkokyselé nakládané okurky
2 bobkové listy
1/8 l kysané smetany
citron
sůl
Osmažíme cibuli, doplníme protlakem, zalijeme vývarem. Přidáme okurky, bobkový list a 15 
minut vaříme. Osolíme, dochutíme citronem a na talíři přidáme lžíci smetany a posypeme 
petrželkou, pažitkou nebo koprem.

Masová soljanka
5 porcí:
500 g vařeného hovězího masa
1 mrkev
1 petržel 
1 cibule
1 bobkový list
2 cibule, jemně nasekané
margarín
3 lžíce rajčatový protlak
2 nakládané okurky
500 g masa a klobásy stále smíšené,
5 celý nové koření
sůl a pepř
Na ozdobu:
citron plátky bez jader
zakysaná smetana
petržel, jemně nasekaná
Vývar z masa s mrkví, petrželí, 1 cibule, bobkový list a pepřem povaříme.
Maso vyjmeme z hrnce a použijeme je pro další jídlo.
Cibule osmahneme do zlatožluté barvy v margarínu. Přidáme rajčatový protlak a ihned 
zalijeme trochu vývaru. Přidáme okurky na tenké plátky, zbytky masa na malé kostičky a 
cibuli rozmixo-



vanou, nové koření, bobkový list a sůl. Doplňte horkým vývarem. Vaříme po dobu 10-15 
minut, Dochutíme.
Ozdoba: Plátky citronu usadit a zalijeme kysanou smetanou ozdobně ve středu. Sypané 
petrželkou platit.

Soljanka, klasická polévka NDR
4 porce:
200 g cibule, jemně nasekané
100 g slaniny, na kostičky nakrájené
2 stroužky česneku
100 g rajčatového protlaku
1 lžíce paprika
2 nakládané okurky nakrájíme na plátky
500 g masa a klobásy – směs
1,5 l vývar (masový, zeleninový)
sůl a pepř
1 lžíce kapar
Na ozdobu:
plátek citronu bez jader
zakysaná smetana
kopr (petrželka)
Cibule se slaninou smažíme do změknutí. Přidáme strouhaný česnek, rajčatový protlak, 
paprika, okurka a zbytky masa. Vše několik minut povaříme.
Zalijeme vývarem a dusíme, dokud maso nezměkne. Dochutíme kořením.
Na talíři vložte kapary.
DECOR:
Plátky citronu položíme na polévku a zalijeme kysanou smetanou ozdobně ve středu. 
Posypeme koprem.

Račia polievka zo „Zámku snov“
rak riečny 600g (alebo 20 kúskov)
soľ, rasca
biele víno alebo 1/8l
fenikel 200g
mrkva 200g
pór 200g
zeler 200g
brokolica 200g
Noilly Prat (suchý vermut)1/16 l
kôpor najemno nasekaný 20g
soľ
muškátový oriešok
bobkový list
čierne korenie veľmi malé množstvo
lístkové cesto 250g
žĺtok na potretie



Raky najskôr uvaríme cca. 1 minútu v slanej vode s kôprom a rascou, necháme vychladnúť a 
potom ich zlomíme a očistíme. Očistené račie chvosty dáme stranou.
Račie schránky upečieme v rúre na 160°C .
Zeleninový základ: Vo vode uvaríme mrkvu, pór, fenikel a zeler, ochutené muškátovým 
orieškom a bobkovým listom. Na miernom ohni varíme asi 1 hodinu.
Do variaceho sa zeleninového základu pridáme opečené račie schránky a s bielym vínom 
varíme ďalších asi 20 minút, dochutíme soľou.
Potom polievku precedíme a necháme vychladnúť.
Nakrájame uvarenú mrkvu, fenikel, brokolicu. Vložíme do polievkovej misky spolu s račími 
chvostmi a nasekaným kôprom.
Polejeme nepatrným množstvom Noilly Prat a zalejeme studenou polievkou.
Lístkové cesto vyvaľkáme natenko, vykrojíme krúžky o niečo väčšie ako miska a prikryjeme 
ním povrch misky. Cesto potrieme žĺtkom.

Mléčné polévky

Demikát           Error: Reference source not found
Podmáslová  polévka   Error: Reference source not found
Žinčicová polievka mladého baču      Error: Reference source not found
Ruská mléčná polévka            Error: Reference source not found
Syrovátková polévka se sójou             Error: Reference source not found



Demikát
bryndza 300g
prerastená slanina 100g
zemiaky 500g
cesnak 15g
červená mletá paprika 2 lyžičky
cibuľa 1ks
šľahačka 30% 1 hrnček
podmaslie alebo kyslá smotana ½ hrnčeka



rasca ½ lyžičky
bobkový list 2ks
celé nové korenie 2ks
celé čierne korenie 5ks
soľ,  korenie
chlieb 1 krajec
masť 2 lyžice
petržlenová vňať
pažítka
bravčová kosť (na prípravu bravčového vývaru)
Orestujeme si cibuľu a cesnak na masti vytopenej zo slaniny, pridáme rascu, bobkový list, 
nové celé korenie, čierne celé korenie. Pridáme mletú červenú papriku, chvíľku opečieme, 
aby paprika nezhorkla a podlejeme vodou. Pridáme bravčovú kosť a uvaríme vývar cca. 1,5 
hodiny (v tlakovom hrnci 30 minút)
Očistené na kocky nakrájané zemiaky uvaríme vo vode do mäkka. Časť zemiakov rozšľaháme
a časť si odložíme. Použijeme ich ako vložku do polievky.
Vývar scedíme a zmiešame s rozšľahanými zemiakmi a pridáme bryndzu rozmiešanú 
v šľahačke. Ochutíme soľou a korením.  Solíme až nakoniec, lebo bryndza je veľmi slaná. 
Chvíľu povaríme a napokon zjemníme kyslou smotanou.
Chlieb nakrájame na kocky a opečieme na bravčovej masti.

Podmáslová  polévka
Půl litru podmáslí
10 dkg máslo
20 dkg brambor
sůl
pepř
Podmáslí ušleháme se špetkou soli a pepře. Brambory dáme vařit ve slupce. Uvařené 
brambory oloupeme, nakrájíme na větší kostky nebo kolečka. Studené podmáslí nalijeme do 
hlubokého talíře a přelijeme uškvařeným máslem. Ještě teplé nakrájené brambory přidáme do 
podmáslí, nebo je jenom přikusujeme k takto připravené polévce. 

Žinčicová polievka mladého baču
koreňová zelenina – mrkva 3ks, petržlen 3ks, zeler 1ks, (popr. kaleráb 1ks)
klobása biela 3x
klobása papriková 3x
žinčica kyslá 1l
vajce natvrdo uvarené podľa chuti
nové korenie 3 guľôčky
celé čierne korenie cca. 5 guľôčok
bobkový list 2-3ks
majoránka
soľ
štipľavá paprika sušená (chilli)
Do vriacej vody dáme nakrájanú koreňovú zeleninu, bobkový list, nové korenie a varíme do 
mäkka. Potom pridáme na kolieska pokrájanú klobásu, zamiešame a trochu povaríme. 



Dolejeme žinčicu, osolíme, okoreníme majoránkou, pridáme nakrájané vajcia natvrdo 
a štipľavú papriku, zamiešame a necháme zovrieť. 
  

Ruská mléčná polévka
500g špenátu
40g másla
1 malá cibule
1 l mléka
50g strouhanky
sůl
2,5 dl sladké smetany
2 vejce natvrdo
50g šunky
Očištěné a oprané špenátové lístky povaříme 3 minuty, pak je scedíme a velmi jemně 
usekáme. Špenát dusíme na másle s nastrouhanou cibulí, pak přilijeme vařící mléko, osolíme, 
vmícháme strouhanku a povaříme. Nakonec přidáme smetanu a nadrobno nakrájená vejce a 
šunku.

Syrovátková polévka se sójou
0,3 l syrovátky
0,5 kg brambor
100 g vařené sóje
2 mrkve
kmín
sůl
2 dl mléka
2 lžíce oleje
petrželová nať
Brambory očistíme, nakrájíme a dáme společně s kmínem a mrkví vařit do 0,6 l vody. Vaříme,
až změknou. Poté přidáme vařené sójové boby.
Přilejeme syrovátku, mléko a olej. Před podáváním osolíme a přidáme nasekanou petrželovou
nať.
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Česnečka speciál pro mlsný jazýček
5 dkg špeku 
5 dkg salámu
3 krajíčky staršího chleba
2 stroužky česneku 
2 vajíčka
Špek nakrájíme nájemné nudličky, opečeme na pánvi dozlatova a vyndáme na talíř. Na pánev, kde 
jsme opékali špek, dáme nakrájený salám, který opečeme do křupava, vyndáme na talíř a na ten samý 
tuk dáme chléb nakrájený na tenké nudličky a také opékáme do křupava. Mezitím si dáme vařit vodu 
na dvě porce, kam přidáme kmín, masox nebo solčanku. Do jiného kastrůlku si připravíme vodu s 
octem, asi 1/2 dl, kterou přivedeme do bodu varu. Vejce rozklepeme a v naběračce ponoříme do vroucí
vody a vaříme 3 minuty. Všechny hotové přísady vložíme do talíře po hromádkách, t.j. špek, salám, 
rozetřený česnek a doprostřed dáme rozkrájené vajíčko. To vše zalijeme vařeným vývarem.

Česneková s vaječnou jíškou
1 vejce
40 g hrubé krupice
5 stroužků česneku
sůl



kmín
tuk
Na tuku osmahneme prolisovaný česnek (množství česneku přizpůsobíme své chuti) a krupici 
dozlatova, přidáme vejce a mícháme do ztuhnutí. Takto připravené drobení zalijeme 1 1/2 litrem vody. 
Použijeme-li na zalití vývar nebo přidáme-li masox, nic nezkazíme. Osolíme a povaříme 20 minut. Do 
hotové polévky přidáme sekanou pažitku nebo zelenou cibuli.

Česneková bez vaření
1 celé vejce
kousek másla nebo Ramy či sádla,
rozetřený česnek - množství podle chuti
sůl
majoránka
polévkové koření Klasik
Do konvice dáme vařit vodu. Na polévkový talíř rozklepneme vejce, přidáme syrový česnek, máslo, 
sůl, majoránku a polévkové koření. Vše zalijeme vařící vodou a mícháme polévku vidličkou, aby se 
rozpustilo máslo a vejce ztuhlo na menší kousky. Polévku hned podáváme s chlebem nakrájeným na 
kostky. Porce je pro jednu osobu.

Sváteční česnečka
Jednu palici česneku oloupat, stroužky nakrájet na plátky, na tuku osmažit dozlatova a křupava a 
odložit stranou. V hrnci opražit 2 lžíce dětské krupičky, do ní zasmažit 1 vejce. Zalít 1 litrem horkého 
vývaru ze zeleniny a 1 masoxu. Teprve před podáváním vsypat česnek a sekanou pažitku.
Polévka je výborná a nenadýmá, i když je v ní tolik česneku. Navíc snižuje krevní tlak.

Česnečka z kaše
Uděláme dobrou bramborovou kaši s mlékem a máslem. Vodu z brambor dáme stranou a společně s 
částí kaše dáme do lednice na příští den. Druhý den kaši zalijeme vývarem z brambor a dle potřeby 
částečně vodou. Rozvaříme, přidáme majoránku, špetku drceného kmínu, kdo může i pepře. Nakonec 
přidáme rozetřený česnek a trochu povaříme. Přidáme rozkvedlané vejce. Kořeníme pažitkou a při 
vaření lze dochutit i masoxem.

Česnečka po poličku
4 menší krajíce chleba
4 plátky másla
2 hrsti sušených hub
majoránka
česnek
sůl
olej na smažení 
Chléb nakrájíme na kostičky, opečeme na pánvi dokřupava a dáme na talíře. Do jednoho litru vody 
vhodíme 2 hrsti hub, osolíme a vaříme 20 minut. Do hotové polévky nasypeme majoránku. Opečené 
chlebové kostky zalijeme polévkou, přidáme kostičku másla, utřený česnek (dle chuti) a posypeme 
čerstvou petrželkou.



Hradní česnečka s vejcem, šunkou a sýrem
1,25l silného hovězího vývaru
50g čerstvého česneku
100g šunky
100g eidamu
5 vajec
sůl
petrželová nať
V hovězím vývaru zavaříme rozšlehaná vejce, přidáme prolisovaný česnek, na kostičky nakrájenou 
šunku a nastrouhaný sýr. Už dál nevaříme. Na talíři ozdobíme nasekanou petrželovou natí.

Česneková polévka
50 g tmavého chleba
5 g škvařeného sádla
2 větší stroužky česneku
sůl
Česnek utřeme se solí, dáme do talíře, přidáme sádlo a starší chléb nakrájený na kostičky.
Vše zalijeme vařící vodou.

Krémová česnečka s toasty
1 l mléka
1 střední cibule
1 palička česneku
20 dkg tvrdého sýra
1 malý pórek
1 mrkev
toastový chléb
Oloupanou cibuli nakrájíme na velmi malé kousky. Na másle ji osmahneme dozlatova a nasypeme do 
hrnce. Přidáme mléko a pomalu přivedeme k varu. Česnek oloupeme a rozdrtíme, sýr nastrouháme a 
pórek nakrájíme na dlouhé úzké nudličky a mrkev pomocí škrabky také. Ve chvíli kdy začne mléko 
vařit, přidáme česnek a okořeníme vegetou. Pomalu za stálého míchání vaříme několik minut. Podle 
chuti dosolíme a přidáme česnek. Toustový chléb opečeme na suché pánvi, nebo v toasteru. Polévku 
nalijeme do misek, posypeme sýrem a ozdobíme pórkem a mrkví.

Loštická česnečka 
3 cibule
3 vetší brambory
palička česneku
300g Olomouckých tvarůžků
150g slaniny
sůl
pepř
majoránka
1,5 l vody
Na slanině osmahneme na plátky nakrájenou cibuli, zalijeme ji vodou, přidáme na kostičky nakrájené 
brambory, kmín, sůl a uvaříme do měkka. Ochutíme pepřem, majoránkou a česnekem, rozdělíme do 



misek, do jednotlivých porcí přidáme nakrájené tvarůžky a v předehřáté troubě krátce zprudka 
zapečeme.

Česneková polévka zvaná "oukrop 1"
3/4 l vody
2 středně velké brambory
2-3 stroužky česneku
 sůl
špetka majoránky
lžička vepřového sádla nebo máslo
tvrdší chléb
Ve vodě uvaříme rozkrájené brambory a po uvaření je vidličkou trochu rozmělníme. Přidáme jemně 
usekaný česnek (nebo jej utřeme se solí), majoránku a tuk. Vše nalijeme na talíř na rozkrájený tvrdý 
chléb.
Varianta: Polévku lze připravit bez brambor, chléb můžeme osmahnout na sádle, do vařící vody lze 
vmíchat vajíčko, dochucení provést špetkou černého pepře.

Oukrop 2
Pro 5 osob
200g chleba
4 stroužky česneku
50g sádla nebo másla, 
1,25 l vody
sůl
20g cibulky
Do polévkové mísy dáme nakrájený chléb, utřený česnek se solí a tuk. Vše prohřejeme. Před 
podáváním zalijeme vařící vodou.
Varianta: polévku můžeme připravit místo s česnekem s usmaženou drobně nakrájenou cibulkou. 

Houbová česnečka se slaninou
5 dkg slaniny
hrst sušených hub
1 střední cibule
4 středně velké brambory
zeleninový vývar (maggi)
sůl
pepř
vegeta
kmín
majoránka
čerstvá petržel nebo pažitka
česnek
Slaninu nakrájíme na kostičky a v hlubokém hrnci osmažíme. Když tuk vyteče ze
slaniny, přidáme pokrájenou cibulku a smažíme spolu se slaninou. Když je cibulka
sklovitá, zalijeme vodou a přidáme houby a sůl. Vaříme houby doměkka.
Brambory pokrájíme na malé kostičky a dáme vařit do houbového vývaru spolu
se zeleninovým vývarem a kořením. Přidáme ještě petržel nebo pažitku. Hrnec
odstavíme z plotýnky a dodáme do polévky to nejhlavnější, a to je česnek. Na čtyři



porce dáváme 5 až 6 stroužků prolisovaného česneku.

Cuketová česnečka
V hrnci osmahnu na tuku do světlerůžova 2 nakrájené cibule. Před koncem smažení
přidám lžíci hladké mouky. Cuketu oloupu, odstraním jádřinec a nakrájím na
kostky. Na osmaženou cibuli naliji vodu, přidám cuketu, 1 kostku masoxu a vařím
doměkka. Když je cuketa měkká, důkladně ji rozmixuji. Dochutím solí (nebo glutasolem), pepřem a 2 
až 3 stroužky česneku. Podávám s kostkami osmaženého chleba.

Selská chlebová polévka
12,5 dl vody
200g tvrdšího chleba
 lžíce oleje
60g kořenové zeleniny
1 menší cibule
sůl
mletá sladká paprika
kmín
stroužek česneku
1 vejce
jemně pokrájená cibulová nať
Cibuli pokrájíme a osmahneme na oleji. Přidáme chléb pokrájený na menší kousky, na nudličky 
pokrájenou zeleninu a osmahneme. Přidáme půl lžičky mleté papriky, zalijeme vodou, osolíme, 
okmínujeme, a vaříme, až se chléb rozvaří. Nakonec přidáme rozetřený česnek. Polévku prolisujeme a 
do horké vmícháme rozkvedlané vejce a již nevaříme. Podáváme s jemně posekanou cibulkovou natí. 
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Pivní polévka
10 dkg černého chleba
litr piva (max. desetistupňového)
sůl
kmín
cukr
lžička másla
2 žloutky
1 dcl šlehačky nebo smetany
podle chuti mletý zázvor a citrónová kůra
Chleba nastrouháme a nasypeme do vařícího piva, rozvaříme a rozmixujeme. Přidáme sůl, 
kmín a máslo. Přisladíme. Ztlumíme oheň a polévku zjemníme smetanou, do které jsme 
rozšlehli žloutky. Již nevaříme. Můžeme dochutit zázvorem a citrónovou šťávou.

Římská polévka
15 dkg hovězího masa
2 lžíce vařené rýže
1 menší cibule
malá konzerva žampionů i s nálevem
1 mrkev
olej



sůl
pepř
petrželka na ozdobení
hrst strouhaného sýra
1 l vývaru

Blesková knedlíčková polévka
1 játrovou paštiku rozetřeme v misce s vajíčkem, strouhankou, trochou hladké mouky,
pepřem, soli, česneku, cibule a majoránky
Tvoříme kuličky, které zavaříme do vývaru z masoxu. Nakonec přidáme nasekanou
petrželku nebo pažitku.

Rychlá polévka
Povaříme jakýkoliv bujón, přidáme vegetu, lžíci mleté kapie. Do polévky nastrouháme na
slzičkovém struhadle 3 brambory, povaříme a do hotové přidáme nadrobno nakrájenou
petrželovou nať či pažitku. Za pět minut máme polévku hotovou. 

Sváteční bujón
150 g listového těsta
1 žloutek
2 lžíce mléka nebo smetany
50 g tvrdého sýra (např. Gouda)
250 g mrkve
1 pórek
1 malá petržel
50 zeleného hrášku
1 l zeleninového vývaru nebo polévkovou kostku
zelenou petrželku nebo pažitku na ozdobení 
Listové těsto rozválíme na lehce pomoučené utěrce. Placku po délce nakrájíme na 4 pruhy,
překrojíme je, potřeme šlehaným vejcem s mlékem a hustě posypeme strouhaným sýrem,
který lehce do těsta přitiskneme. Těsto opatrně za pomoci utěrek zatočíme. Spirálky
přeneseme na plech, který jsme vyložili pečícím papírem nebo vypláchli studenou vodou a v
dobře předehřáté troubě upečeme. Mezitím očistíme zeleninu, mrkev a petržel nastrouháme
na hrubém struhadle nebo nakrájíme na nudličky. Pórek rozkrájíme na šikmá kolečka.
Zeleninu vložíme do vývaru a asi 10 minut povaříme, až je měkká. Polévku nalijeme na
talíře a bohatě ozdobíme zelenou petrželkou. Sýrové šnečky podáváme zvlášť.



Německá svatební polévka
  Tahle svatební polévka po německu je velice vydatná. Kromě vývaru, zeleniny obsahuje i 
morkové knedlíčky a "celestýnské" nudle. Potřebujeme 1 - 1 ½ l silného vývaru z hovězího
žebra a kostí, také asi 30 g syrového morku, který jsme před vařením uchovali. Do vývaru 
dáme vařit růžičky z menšího květáku nebo kus kapusty pokrájené na čtverečky a kolečka z 
velké mrkve. Z morku, vejce, asi 40 g strouhanky, soli, špetky muškátového květu a lžíce 
polévky, spolu se lžící sekané petrželky, utřeme hmotu na knedlíčky. Malé knedlíčky 
povaříme ve vývaru se zeleninou. Polévku dochutíme solí a pepřem, ozdobíme krájenou 
petrželkou. Nakonec ušleháme 1 vejce, 2 lžíce mléka, 2 lžíce mouky, špetku soli a 
muškátového květu. Na másle upečeme tenkou omeletu. Hotovou nakrájíme na čtverečky či
proužky a přidáme do polévky. Polévka je to dobrá a myslím, že se dá vařit i jindy než ve 
svatební čas, ale fakt je, že je to slavnostní polévka.

Celestinské nudle   
1 vejce
0,1l mléka
sůl
60 g hladké mouky
olej
Mouku, vejce, sůl a mléko dobře rozšlehejte na řídké těsto. Na pomaštěnou pánev lijte tenké
palačinky. Osmažte po obou stranách a teplé krájejte na tenké nudličky. Omelety můžete 
nakrájet na hrubší nudle a ty potom ještě znovu usmažit na oleji. Celestinské nudle můžete 
připravit předem a nechat v teplé troubě na plechu usušit. Do zásoby lze nakrájené nudle 
zmrazit. Celestinské nudle polévku překvapivě obohatí.

Drožďová polévka
300 ml vývaru z kostí
5 g másla
20 g cibule
10 g droždí
25 g mrkve
5 g petržele
5 g krupice
vejce
pažitka
Na másle zpěníme cibuli a droždí. Zalijeme netučným vývarem z kostí, přidáme nadrobno
nakrájenou zeleninu, mírně osolíme a uvaříme.
Zahustíme krupicí a povaříme. Zjemníme vejcem a přidáme sekanou pažitku.

Kmínová polévka
0,3 l vody
2 mrkve
10 g celeru
5 g petržele



1/2 cibule
hrst rýže
lžíce oleje
lžíce hladké mouky
na špičku nože kmínu
sůl
Kořenovou zeleninu a cibuli nakrájíme na malé kousky a osmahneme na oleji. Zaprášíme
moukou a znovu chvíli smažíme, až je mouka růžová.
Zalijeme studenou vodou a dobře rozmícháme. Mírně osolíme, přidáme kmín a vaříme 15 
minut, poté přidáme rýži a ještě 15 minut vaříme.

Krupicová polévka s vejcem
0,5 l vývaru z kostí
2 mrkve
20 g petržele
vejce
2 lžičky krupice
1/2 kostky masoxu
sůl
petržel
Vývar z kostí přecedíme a dáme do něho vařit na kostičky nakrájenou zeleninu. Přidáme
masox a vaříme téměř do měkka.
Pak do polévky zašleháme vejce, v němž jsme rozšlehali krupici. Za stálého míchání dáme
do polévky a dovaříme.
Podle chuti přisolíme a do hotové polévky dáme sekanou petrželku.
   Cibuli nakrájíme na kroužky, které osmahneme na oleji, zalijeme vývarem a přidáme 
drobně nakrájené maso, které vaříme do měkka. Ke konci vložíme do polévky kostičky 
mrkve, přidáme žampiony i s nálevem a vmícháme rýži. Dochutíme a na talíři posypeme 
sýrem a petrželkou.

Hovězí polévka s banánem
1 kostka masoxu nebo hovězí vývar
10 dkg cibule
2 banány
olej
2 lžíce rajčatového protlaku
lžička Solamylu
2 dl smetany
2 žloutky
Cibuli rozkrájíme na tenké plátky a rozebereme na kroužky a spolu s oloupaným a na 
plátky rozkrájeným banánem osmahneme na oleji. Přidáme rajčatový protlak a zředíme 
vývarem z masa nebo z kostky. Zahustíme Solamylem rozmíchaným v trošce vody a 
krátce povaříme. Hotovou polévku zlepšíme smetanou s rozšlehanými žloutky - již 
nevaříme. (Polévka je chutná, nevhodná pro konzervativní jedlíky).



Papriková polévka s vejcem
20 dkg zelených paprik
20 dkg brambor
cibule
mouku (hladkou nebo polohrubou
máslo
2 dl kysané smetany nebo acidofního mléka
2 vejce
petrželka
mletá paprika
sůl
Brambory rozkrájíme na kostičky, zalijeme horkou vodou, osolíme a povaříme. V kastrolu
zahřejeme máslo, přidáme cibuli, proužky zelených paprik a lehce osmažíme. Zasypeme 
mletou paprikou, zamícháme a přidáme k bramborům. Polévku zahustíme smetanou nebo 
mlékem, s rozmíchanou moukou a povaříme. Nakonec přidáme petrželku. Plátky 
vařených vajec dáme na talíř a zalijeme polévkou.

Italská rajčatová polévka
1 lžíce oleje
4 cibule
2 stroužky česneku
1 kg rajčat
1 l vývaru
sůl 
pepř
cukr
8 lístků bazalky
snítka tymiánu
1 dl smetany
5 dkg vařené rýže
hrstka strouhaného tvrdého sýra
Na oleji osmahneme posekanou cibuli a česnek, přidáme nakrájená rajčata (osobně jich 
loupu), lze použít i konzerva a zalijeme vývarem. Vaříme 20 minut, přidáme sůl mletý 
pepř a cukr. Protlačíme přes síto, přidáme snítku tymiánu, smetanu a rýži, povaříme a 
nakonec přidáme drobně nasekanou bazalku. Můžeme doplnit kostičkami bílé veky a na 
talíři zasypat strouhaným sýrem.

Falešná račí polévka (polévka z ryzců)
60 dkg čerstvých ryzců
1 a 3/4 l vývaru
máslo a hladká mouka
10 dkg sterilizovaných zelených fazolek
máslo na podušení
sůl
petrželka
Ryzce očistíme a nadrobno nakrájíme. V kastrole rozehřejeme máslo přidáme ryzce a 



dusíme do měkka. Poprášíme moukou, osmahneme, pak podléváme studeným vývarem a 
dobře provaříme. Nakonec přidáme šikmo nakrájené fazolky, které jsme předem podusili 
na másle s jemně nasekanou petrželkou.

Minestrone
1 lžíce olivového oleje
10 dkg nakrájené šunky
2 nasekané středně velké cibule
2 rozetřené stroužky česneku
1 nakrájený brambor
1 mrkev
1 pórek
1/4 hlávky nastrouhaného zelí
45 dkg rajčat
20 dkg fazolí
vývar
bobkový list
rozmarýn
tymián
sůl
pepř
nastrouhaný sýr
Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme šunku, cibuli a česnek a do zlatova usmažíme. 
Přidáme nakrájené brambory, mrkev, zelí, pórek a smažíme další asi 2 minuty. Pak 
přidáme nakrájená rajčata, fazole a horký vývar (asi 1 l), vaříme pod pokličkou i s 
kořením, dokud zelenina nezměkne. Odstraníme koření, polévku dosolíme a opepříme a 
na talíři posypeme strouhaným sýrem.

Tukožroutská polévka
6 cibulí
3 zelené papriky
1 menší hlávku zelí
1 menší celer
plechovka loupaných rajčat. (800 g)
Vše pokrájíme na tenké nudličky a dáme na pár lžic olivového oleje podusit. Potom ji 
zalijeme vodou. Asi 4l. Dochutíme kostkou, vegetou, česnekem prostě podle vlastní chuti.
Vaříme tak dlouho, dokud zelenina nezměkne do křupava. Nalijeme do menších nádob, 
které uskladníme v ledničce. Na redukci váhy jíme jen tuto polévku asi týden. 

Nepravá mozečková polévka
1 lžíce oleje
1 větší cibule i s natí
4 lžíce strouhanky
1 vejce



vývar z květáku celeru nebo jenom z brambor
petrželka
sůl
pepř
Na oleji zpěníme cibuli, doplníme ji strouhankou a osmažíme. Pak na strouhanku 
rozklepneme vejce, za stálého míchání necháme ztuhnout, zalijeme vývarem, dochutíme 
nadrobno pokrájenou petrželkou a podle potřeby solí a maggi.
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Krémová polévka z rybího filé 14

Maďarská rybí polévka
600 g drobných sladkovodních ryb (může být i kapr)
80 g cibule
40 g oleje
200 g brambor
2 dcl smetany
mletá paprika
sůl
Cibuli rozkrájíme na kolečka a rozebereme na kroužky, brambory oškrábeme a rozkrájíme na 
malé kostičky. Cibuli vložíme do hrnce se zahřátým olejem a necháme zpěnit, přisypeme 
mletou papriku a zamícháme. Potom zalijeme horkou vodou, přidáme kostičky brambor a 
nakrájené rybí maso (rybu můžeme též předem uvařit a vykostit). Vaříme asi 10-15 min. 
Během vaření polévkou nemícháme, jenom občas hrncem zatřepeme, aby kousky ryby zůstaly
celé. Hotovou polévku zjemníme smetanou.

Rybí polévka
Suroviny na 6 porcí:
Na vývar:
500 g rybích kostí
200 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
50 g cibule
5 kuliček celého černého pepře 5 kuliček nového koření 5 bobkových lístků 
sůl
2 l vody 
Na polévku:
300 g kořenové zeleniny 
100 g cibule
50 g másla 
50 g hladké mouky 
1,51 rybího vývaru 
200 g rybího masa, popř. jiker nebo mlíčí, ryby mohou být i mořské
1 svazek petrželky 
špetka muškát. květu
pepř
sůl 
Na krutonky:



150g veky
1 stroužek česneku 
3 jarní cibulky 
30g másla
sůl
Do vody vložíme rybí kosti a zeleninu, přivedeme k varu, stáhneme plamen, sebereme pěnu, 
přidáme koření a necháme hodinu probublávat a scedíme přes jemné síto.
    Cibuli a kořenovou zeleninu na polévku nakrájíme na jemné kostičky nebo nudličky, 
orestujeme na másle, zaprášíme moukou, zalijeme trochou zchladlého vývaru, zavaříme jíšku,
krátce provaříme, dolijeme vývarem, přidáme na kostičky nakrájené rybí maso, popřípadě 
jikry a mlíčí, které jsme si uvařili zvlášť v osolené vodě, dochutíme solí, pepřem a 
muškátovým oříškem,
Veku nakrájíme na kostičky a společně s nasekanou cibulkou orestujeme na másle, nakonec 
přidáme utřený česnek se solí.
Hotovou polévku podáváme s krutonky, můžeme doplnit opečenými kousky ryby (losos, 
candát a další) a petrželkou.

Rybí polévka
mrkev
1/2 petržele
20 g celeru
75 g kapřího masa z hlavy
lžíce másla
2 lžíce hl. mouky
60 g jikry a mlíčí
50 g květáku
0,6 l vody
Na polovině másla osmahneme na drobné nudličky nakrájenou zeleninu, kterou vložíme do 
mírně osolené vody - poloviční množství a necháme vařit.
V jiném hrnci vaříme hlavu kapra zbavenou skřelí asi 10 až 15 minut. Maso z hlavy zbavíme 
kostí, přidáme do hrnce s vařící se zeleninou a též přilijeme procezený vývar z kapří hlavy.
Ze lžíce mouky a zbytku másla usmažíme světlou jíšku, kterou přidáme do polévky a dobře 
povaříme. Rybí vnitřnosti (mlíčí a jikry) dobře omyjeme.
Nakrájíme je a vložíme do polévky, kde je vaříme nejméně 20 minut. Pět minut před koncem 
vaření přidáme rozebraný zmrazený květák.
Před podáváním okořeníme polévku tlučeným květem a ozdobíme zelenou pažitkou.

Rybí polévka s bramborem
 400 g brambor
400 g rybího filé (může být i jiná ryba)
sůl
1 - 2 stroužky česneku
1 zelená paprika (možno i zmrazená nebo sterilovaná)
1 lžíce rajčatového protlaku
40 g oleje
špetka mleté papriky



kmín
šafrán 
 Oloupané brambory propláchneme ve studené vodě a nakrájíme na plátky. Zelené papriky 
zbavené semen nakrájíme na proužky. Plátky brambor vložíme do vroucí vody, osolíme a 
vaříme. K poloměkkým bramborům přidáme rybí filé rozkrájené na kousky, proužky zelené 
papriky a dále vaříme mírným varem. Několik zrnek kmínu roztlučeme, přidáme špetku mleté
papriky, prolisovaný česnek, několik kousků vařených brambor a třeme a rajčatovým 
protlakem a špetkou šafránu. Postupně přidáváme olej a trochu vývaru z brambor a ryby. 
Vymícháme do hladka a přilijeme k měkkým bramborům a rybě. Nakonec polévku podle 
chuti přisolíme a podáváme s chlebem.

Rybí polévka s knedlíčky
 Rybí hlava a kůže
100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
20 g másla nebo rostlinného tuku
20 g hladké mouky 
Knedlíčky: 
300 g rybího masa vařeného
1 - 2 vejce
20 g rostlinného tuku
1 žemle
2 - 3 lžíce mléka
strouhanka podle potřeby
muškátový květ
sůl 
Kořenovou zeleninu nadrobno rozkrájíme, rybí hlavu zbavenou očí a žaber omyjeme a spolu s
částí kořenové zeleniny uvaříme v osolené vodě do měkka. Mlíčí a jikry uvaříme v hrnku 
zvlášť. Zbytek rozkrájené zeleniny vložíme do hrnce s rozpuštěným máslem a krátce 
osmahneme. Přisypeme mouku a za stálého míchání opražíme. Zalijeme přecezeným vývarem
z ryby, dobře promícháme, přidáme uvařené jikry a mlíčí, osolíme a zavaříme knedlíčky. 
Knedlíčky: Uvařené vykostěné rybí maso smícháme s máčenou žemlí, žloutky, rostlinným 
tukem a trochou strouhanky. Osolíme, okořeníme muškátovým květem a nakonec lehce 
vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Ze směsi vytvoříme malé knedlíčky a zavaříme je do 
polévky.

Staročeská rybí polévka
Očistíme kapra, dáme vařit zvlášť hlavu a zvlášť vnitřnosti s kořenovou zeleninou. Když je 
všechno měkké, obereme z hlav kousky masa, které přidáme do části, kde vaříme vnitřnosti a 
vodu z hlav přes ceďák přilijeme k vývaru s kořenovou zeleninou. Připravíme si z 1 vejce, 
hrubé mouky a trochu soli tužší těsto, které nastrouháme na struhadle a vložíme do polévky, 
jíškou zahustíme, ne příliš, navrch dáme zelenou petrželku, trochu čerstvého másla a trochu 
muškátového květu.



Vianočná rybacia polievka 
rozporcované rybie mäso (s kožou)
hlava 2ks
kosti z ryby
koreňová zelenina – zeler, mrkva, petržlen á 1ks
ocot 1-2 lyžice podľa chuti
cibuľa
bobkový list
nové korenie
celé čierne korenie
soľ
ikry z kapra 300g (pokiaľ nemáme, tak použijeme detskú krupicu 4 lyžice)
Do studenej vody v hrnci dáme rybacie mäso, bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie. 
Potom pridáme očistenú koreňovú zeleninu a cibuľu v celosti, trošku okoreníme.
Do základu prilejeme trošku octu a pridáme stonky z petržlenu, ktoré polievku krásne 
navoňajú, pridáme polku cibule v celosti a varíme 18-20 minút.
Z polievky vyberieme rybu a koreňovú zeleninu,  mäso z ryby oddelíme od kostí. Varenú 
zeleninu nahrubo nastrúhame a dáme naspäť do polievky.
V rozpálenom hrnci roztopíme trochu masla, pridáme nastrúhanú surovú mrkvu, osmažíme. 
Pridáme zvyšok čistého surového mäsa z ryby (bez kostí!) nakrájané na menšie kúsky a 
pokiaľ máme, tak ikry . Pridáme k mrkve, osolíme, okoreníme a restujeme. Túto zmes 
pridáme do polievky a osolíme, okoreníme podľa chuti.
Pokiaľ nemáme ikry tak na panvicu  nasypeme krupicu a opražíme ju nasucho do zlatista. 
Potom ju postupne primiešame do polievky.
Nakoniec pridáme uvarené rybacie mäso a nakrájanú petržlenovú vňať a necháme zovrieť.

Rybí polévka
1 mrkev
1 petržel
kousek celeru
1 menší cibule
20 dkg ryby (kapra)
3 kuličky pepře
2 kuličky nového koření
kousek másla (25 g)
1 - 1 1/2 dl bílého vína
plátky veky na ozdobení
Zeleninu oloupeme, rozpůlíme a vložíme do studené vody společně s rybou, kořením a solí. 
Vaříme asi 35 minut. Vývar scedíme, rybu vykostíme a i se zeleninou nakrájíme na malé 
kostičky a vložíme zpět do polévky. Přidáme víno a máslo. Vývar nevaříme, jen ho přivedeme
k varu a odstavíme z plotny. Veku nakrájíme na kostky (podle libosti vykrájíme různé tvary) a
nasucho jí opečeme na pánvi. Podáváme s polévkou, můžeme dozdobit petrželovou natí.

Jemná rybí se žampiony
Dáme vařit asi 5 kapřích hlav bez žáber spolu se zeleninou a polévkovým kořením
(nové koření, pepř, sůl, vegeta). Když začne odpadat maso z hlav, scedíme polévku



na úplně čistý vývar. V hrnci na másle zpěníme cibulku, přidáme nasekané žampiony
a kmín. Po chvíli zalijeme trochou rybího vývaru s trochou masa z hlav a mixérem
rozmixujeme. Dolejeme zbytek vývaru. Dochutíme trochou citronové šťávy
z čerstvých citronů a octem. Zahustíme zásmažkou, kterou důkladně rozklechtáme.
Znovu dochutíme (citron, ocet, sůl, pepř). Podáváme s lehce osmahnutým rohlíkem,
zasypané petrželkou.

Falešná rybí z mozečku
Hrstka nastrouhané kořenové zeleniny
malá cibulka
2 vepřové mozečky
sůl
asi 1 l vody
lžíce krupice
vejce
petrželka
olej
opečené kostičky chleba
Na oleji osmahneme krupici, přidáme drobně nakrájenou cibuli a po chvíli i kořenovou
zeleninu. Ještě chvilku osmahneme a zalijeme vodou, osolíme. Do vroucí vody
dáme odblaněné a omyté mozečky, povaříme asi 8 minut. Poté mozečky vyjmeme,
nakrájíme na kostky a vrátíme do polévky. Bílek rozmícháme v polévce, ale žloutek
do ní opatrně vložíme, aby se neroztekl. Po 2 minutách žloutek vyndáme, pokrájíme
a vrátíme do polévky. Na talíři pak zdobíme nasekanou petrželkou a dle obliby kostkami
opečeného chleba nebo rohlíků.

Rybí pro ty, co ji neradi
Na másle osmahnu všechnu kořenovou zeleninu (nahrubo nastrouhanou), dále růžičkovou
kapustu, pórek nakrájený na kolečka, květák, mohou být i zelené fazolové lusky a pokrájená 
cuketa, zkrátka co nejvíce druhů zeleniny; může jí být i půl hrnce, v kterém polévku vařím, 
protože se její obsah tímto orestováním hodně zmenší. Potom zaliju vodou, trošku osolím
a uvařím doměkka. Dále přidám zelený hrášek (buď sterilovaný i s nálevem nebo mražený) 
tak, aby se nerozvařil doměkka. Ve vedlejším hrnci jsem zatím uvařila v osolené vodě rybí 
jikry a mlíčí v libovolném množství, a pokud mám, tak ještě v dalším hrnku vyříznutou rybí 
páteřní kost. Takže žádné hlavy, kůže, ploutve a podobně. Toto rybí maso oberu z kostí
a spolu s rybími drůbky drobně pokrájím, vložím do zeleninové polévky a přidám i vývar 
z tohoto masa. Nakonec zahustím trochou máslové jíšky, okořením čerstvou petrželovou natí 
a muškátovým květem. Je opravdu velmi jemná, nasládlé chuti, dělám jí vždy ten největší 
hrnec, který doma máme, a nikdy nezbude. Je to recept po mé babičce a chutná i mému 
synovi, který jinak jí jen pstruhy a o tradičním vánočním kaprovi nechce ani slyšet.

Rybí s jikrovými nudličkami
1 1/2 l vody



500 g rybích odřezků
50 g másla
100 g kořenové zeleniny nahrubo
nastrouhané
4 lžíce kyselé smetany
cibule
5x pepř celý
5x nové koření celé
2 bobkové listy
špetka tymiánu
sůl 
Na másle lehce osmahneme nastrouhanou cibuli a kořenovou zeleninu. Zalijeme
slanou vodou, přidáme rybí odřezky, nejlépe z několika druhů ryb. Přidáme
koření. Odřezky vaříme doměkka. Vznikne vývar, maso vykostíme a vrátíme zpět
do vývaru. Jikrové nudličky: 1/2 l slané vody, 150 g jiker (lépe více), 2 lžíce mouky,
2 vejce, sůl, petrželka (sušená nebo sušený celer). Při vaření polévky ve slané vodě uvaříme 
jikry. Vodu slijeme. Jikry v míse vidličkou rozmačkáme (respektive kuličky jiker od sebe 
oddělíme). Přidáme vejce, zelenou petrželku, zahustíme mouku na hustotu lívancového těsta. 
Jikrové těsto lijeme na pánev s rozpáleným olejem a smažíme tenké placky dozlatova.
Poté placky z jiker nakrájíme na tenké nudličky (asi 3 mm). Nudličky z jiker dáme do talířů a 
zalijeme horkou rybí polévkou. Dle chuti pro zjemnění přidáme smetanu.

Rybí z filetů
100 g mražených rybích filetů
250 g mražené nebo směs čerstvé zeleniny (mrkev, celer, brokolice, květák, hrášek, kukuřice), 
11 vody
80 g těstovin
1 lžíce kvalitního oleje
špetka muškátu
sůl, hrst zelených bylinek (pažitka, petržel, libeček)
Do vroucí vody vložíme nakrájenou zeleninu, nerozmraženou rybu - v celku, sůl,
muškát. Asi po 10 minutách přidáme těstoviny a společně povaříme, až jsou měkké.
Do hotové polévky přidáme olej a nadrobno nasekané bylinky. Sváteční polévku
připravíme, když místo těstovin zavaříme játrové knedlíčky. Jejich příprava: 100
g drůbežích jater, 1 malá nadrobno nakrájená cibule, 1 vejce, sůl, špetka bílého
pepře, strouhanka dle požadované hustoty. Játra umeleme, přidáme ostatní suroviny,
aby vzniklo hustší těsto, tvoříme kuličky a házíme do vroucí polévky, 10 minut
povaříme.

Z rybích vnitřností
1 1/2 kg dobře očištěných a propraných rybích vnitřností (jikry, mlíčí, játra, slezinky),
1 mrkev
1 petržel
1/4 celeru
sůl
špetka pepře



2 kostky masoxu
3 až 4 lžíce oleje
2 lžíce hrubé krupice
2 1/2 až 3 l vody uvedeme do varu, přidáme masox, sůl, pepř. Vnitřnosti pokrájíme
(jikry naškrábeme), zeleninu nastrouháme. Vše vložíme do vroucí vody a zvolna vaříme cca 
30 min. Z krupice a oleje utvoříme jemně růžovou jíšku a vychladlou zavaříme do polévky. 
Za častého míchání vaříme 7 až 10 min. Ozdobíme zelenou petrželkou.

Z tresčích jater
1 krabička tresčích jater
1 větší cibule
3 hrstky krupice
vývar ze 2 mrkví a 2 petrželí
(lze v případě časové tísně nahradit kostkou zeleninového bujónu nebo 2 lžičkami vegety), 
koření: bobkový list, libeček, pepř, muškátový oříšek, nové koření, zelená petrželka, sůl
Na oleji z tresčích jater (případně doplněném troškou rostlinného oleje, aby bylo
pokryté dno kastrolu) zpěníme nahrubo nasekanou cibuli, přidáme tresčí játra, lehce
osmahneme a zalijeme horkým zeleninovým vývarem nebo vodou s polévkovým
kořením. Přidáme špetku libečku, pepře, 2 bobkové listy, na špičku nože umletého
nového koření a čtyřikrát strouhneme muškátového oříšku. Jakmile začne polévka vřít, 
zavaříme za stálého míchání 3 hrstkami krupice a podle chuti osolíme. Vaříme 10 minut - a je 
hotovo. Máme-li vyvařenou zeleninu, můžeme vykrájet ozdobným tvořítkem z mrkve na 
talíře vánoční hvězdičky. Přizdobíme zelenou petrželkou, která i o Vánocích jistě nechybí
v mrazáku. V případě nepředvídaného maléru s kaprem (nebo odpůrcům rybích kostí) může 
být i důstojnou štědrovečerní polévkou.

Rybí s perníkem a ořechy
Recept zdědila naše rodina po prababičce, která vařila na zámku. Postup je stejný jako u 
běžné rybí polévky (pro děti přidáváme ještě kus ryby, ne jen hlavu). Samozřejmě zeleninu, 
koření a pak to tajemství: mletý perník a také hrubě drcené vlašské ořechy. Polévka není cítit 
po rybě. Je tedy i pro ty, kteří „rybí" neradi pro její „známou vůni". Ověřte si to.

Mléčná rybí s nudlemi
Zvlášť uvaříme hlavy z kaprů a vnitřnosti. Vývar z hlav scedíme, hlavy obereme.
Nadrobno si nakrájíme cibuli a na nudličky nastrouháme mrkev, petržel, celer. Cibuli
a zeleninu dusíme na másle, vše dáme do vývaru, i vnitřnosti a maso z obraných
hlav. Zalijeme mlékem, přivedeme do varu a zavaříme domácí nudle.

Kapří s jikrami a mlíčím
3 až 4 hlavy z kapra
mlíčí (asi z 2 ryb)
jikry (také asi ze 2 ryb)



zelenina (1 střední celer, 2 cibule, 2 větší mrkve,
   2 větší petržele)
10 kuliček celého pepře,
muškátový ořech
sůl
máslo
hladká mouka,
včerejší rohlíky na osmažení
Dobře omyté kapří hlavy vložíme do velkého hrnce do studené vody spolu s očištěnou
a nakrájenou zeleninou a dáme vařit. Jakmile voda začne vřít, tak musíme vybírat
větší lžící šum (pěnu), který se začne tvořit na hladině. Pak nasypeme do polévky celý
pepř a necháme mírně vařit. Během vaření si připravíme světlou jíšku z másla a hladké
mouky. Jikry a mlíčí dáme každé zvlášť povařit (asi na 10 minut) do mírně osolené vody.
Polévku vaříme tak dlouho, až je maso na hlavách měkké a začne samo odpadávat.
Potom vývar scedíme přes jemné sítko do menšího hrnce, dáme ještě vařit. Do vývaru
vložíme uvařené scezené jikry a propasírujeme mlíčí. Zahustíme jíškou a okořeníme
jemně nastrouhaným muškátovým oříškem a dochutíme solí. Kdo rád obírá
maso z hlav, tak mírně solí hned na začátku vaření. Polévka se může trošku dochutit
smetanou nebo mlékem - buď v hrnci, nebo individuálně až na talíři. Kdo nemá rád jikry,
může je vynechat a chuť polévky se nezmění. Podáváme ji ozdobenou jemně nasekanými
zelenými natěmi (pažitka, řeřicha, petrželka, libeček) a s nadrobno nakrájenými
a na másle osmaženými rohlíky. Tato polévka se dá dobře uchovat i v mrazničce
v mikrotenovém sáčku a po rozmražení a zahřátí má stále stejnou chuť i vůni
a vzhled. Stejně tak si mohu nasmažené rohlíčky uschovat v mrazničce v sáčcích
nebo v kelímcích a postupně si odsypávat podle potřeby (jednotlivé kousky k sobě 
nepřimrznou).

Rybí
2 l vody
3 menší brambory (200 g)
2 velké cibule
1 česnek
3 bobkové listy
2 hvězdičky badyánu
1/2 lžičky chilli koření
1/4 lžičky šafránu
1/2 lžičky tymiánu
1/2 lžičky fenyklu
1/2 lžičky šalvěje
5 zrníček nového koření
1 konzervička rajského protlaku
1/2 kg filé
olej
sůl
chléb 
Hrnec naplníme 2 litry vody. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky, rozkrájíme
1 cibuli, dáme do vody, osolíme a necháme vařit. Na pánev nalijeme olej a na něm zpěníme 
druhou rozkrájenou cibuli a tři stroužky česneku, rozetřené se solí. Dále přidáme všechno 



koření a rajský protlak. Chvíli na pánvi necháme osmahnout. Mezitím rozkrájíme filé na 
kostky a přidáme do hrnce s bramborami a první cibulí. Nakonec vlijeme osmahnutou směs
z pánve a všechno společně vaříme až do úplného změknutí rybího masa a brambor.
Na hluboké talíře si zatím připravíme kostky osmaženého chleba, které připravujeme
jako normální topinky, a potřeme je česnekem. Přeléváme horkou rybí polévkou a ihned 
podáváme.

Jemná rybí se žampiony
Dáme vařit asi 5 kapřích hlav bez žáber spolu se zeleninou a polévkovým kořením
(nové koření, pepř, sůl, vegeta). Když začne odpadat maso z hlav, scedíme polévku
na úplně čistý vývar. V hrnci na másle zpěníme cibulku, přidáme nasekané žampiony
a kmín. Po chvíli zalijeme trochou rybího vývaru s trochou masa z hlav a mixérem
rozmixujeme. Dolejeme zbytek vývaru. Dochutíme trochou citronové šťávy
z čerstvých citronů a octem. Zahustíme zásmažkou, kterou důkladně rozklechtáme.
Znovu dochutíme (citron, ocet, sůl, pepř). Podáváme s lehce osmahnutým rohlíkem,
zasypané petrželkou.

Bílá z rybího filé
1 1/21 vody
 200 g syrového rybího filé
3 až 4 zrnka pepře
2 zrnka nového koření
1 cibule
sůl
mrkev
celer
petržel
pórek
hrášek
máslo
hladká mouka
smetana nebo mléko
pažitka nebo petrželová nať
opražená houska
Ve vodě uvaříme filé s cibulí, pepřem, solí a novým kořením, po uvaření scedíme.
Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zředíme rybím vývarem, přidáme
pokrájenou zeleninu a povaříme. Nakonec vlijeme smetanu (mléko), prohřejeme, přidáme
pokrájené filé, pažitku (nať). Na talíři doplníme praženou houskou.

Z tuňáka
Malá konzerva tuňáka ve vlastní šťávě
2 střední brambory
malá cibulka
sůl



bobkový list
mletý pepř
máslo
Do litru osolené vařící vody dáme vařit na kostičky nakrájené brambory. K uvařeným
přidáme bobkový list, mletý pepř, konzervu tuňáka a 5 minut vše provaříme,
případně rozředíme. Na pánvičce si zatím rozehřejeme máslo a na něm jen velmi
málo necháme popražit nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme do polévky a můžeme
podávat na stůl.

Z konzervy ryb v tomatě
3 větší brambory
2 mrkve
1 kořenová petržel
kousek celeru
1 středně velká cibule
kmín
sůl
2 bobkové listy
mleté nové koření a pepř
2 až 3 lžíce polohrubé mouky na sucho pražené
1 krabička ryb v tomatě
dle chuti kečup
trocha chilli koření
Brambory pokrájíme na kostičky, zalijeme vroucí vodou, přidáme sůl a kmín. Po
deseti minutách přidáme nakrájenou cibuli a zeleninu, koření - přibližně za 30 minut
zahustíme jíškou „na sucho praženou", povaříme a nakonec přidáme ryby z konzervy
na kousky nakrájené. Podle chuti přidáme kečup a můžeme přidat (s citem) chilli koření.

Norská
0,5 kg rybího filé
2 větší brambory
2 větší cibule
1 kostička zeleninového vývaru (Knorr)
2 lžíce maizeny
2 lžíce studené vody
 sůl
nové koření
 kari koření
pažitka
zelená cibule
trochu octa nebo citronové šťávy
2 lžíce oleje – množství surovin na 4 porce
Brambory a cibuli nakrájíme na kostičky a dáme dusit do kastrolku. Ve druhém
kastrolku vaříme ve vodě, do které jsme dali trochu octa nebo citronové šťávy, nové
koření a bobkový list, oprané filé – vše uvaříme téměř doměkka, tzn. ryby se ještě
 nerozpadají. Po uvaření ryby vyndáme a přeložíme do kastrolku, kde jsme již podusili



též doměkka brambory s cibulí. Přidáme horkou vodu, 1 kostičku knorru
a vše zalijeme maizenou, rozpuštěnou ve studené vodě. Vypneme vařič a naposledy
přidáme dle chuti a na obarvení kari koření, dále zelené bylinky (estragon, koriandr,
nebo jen zelenou cibulku a petrželku). Podáváme s toasty nebo bílým pečivem.
Jako změnu někdy možno přidat sladkou nebo zakysanou smetanu a podávat
jako hlavní chod s bramborovými plackami.

Štědrovečerní polévka z jižních Čech
100 g celeru
50 g petržele
50 g mrkve
100 g másla
hrst hrachu
kousek celého zázvoru
20 celých pepřů
kousek cibule
5 kapřích hlav
500 g kapřích vnitřností
sůl
50 g másla
50 g hladké mouky na jíšku 
Zeleninu očistíme, nastrouháme, prudce opečeme na másle. Přilijeme vodu, přidáme den 
předem namočený hrách, zázvor, pepř, cibuli, rybí hlavy a vaříme 30 minut. Potom polévku 
procedíme, zahustíme jíškou, zamícháme pokrájené vnitřnosti a ještě patnáct minut povaříme.

Rybí polévka č. 1
1,5 l vody
500g ryby
2 žloutky
3 dl mléka
200g housky (do mléka)
50g másla
25g hladké mouky
200g kořenové zeleniny
houska na osmažení
sůl
Očištěnou rybu uvaříme ve slané vodě s kořenovou zeleninou. Když je ryba měkká, vyjmeme 
ji z vývaru, vykostíme, maso nakrájíme a dáme stranou. V misce utřeme natvrdo uvařené 
žloutky a smícháme s vymačkanou houskou namočenou v mléce. Z hladké mouky a másla 
uděláme světlou jíšku, kterou zahustíme vývar z ryby. Pak do polévky dáme utřené žloutky s 
vymačkanou houskou a povaříme. Hotovou polévku přecedíme na kousky masa a podáváme s
kostičkami osmažené housky.



Rybí polévka č. 2
100g rybího filé
2 mrkve
2 petržele
kousek celeru
kousek pórku
1 brambor
oříšek másla smíchaný s hladkou moukou
Pro malé děti - Zeleninu pečlivě očistíme, nakrájíme nadrobno, vložíme do hrnce, přidáme i 
filé, zalijeme vodou a vaříme doměkka. (Místo filé můžeme použít i porci kapra, vaříme ji 
však zvlášť bez zeleniny vzhledem k nebezpečí, že by se do polévky dostaly malé kostičky.) 
Nakonec dáme do polévky povařit oříšek másla, který si připravíme předem smícháním 
změklého másla se lžičkou hladké mouky. Polévku necháme mírně zchladnout, rozmixujeme 
ji na hladký krém.

Polévka z rybího filé
200g filé
40g rostlinného tuku nebo másla
kousek cibule
100g kořenové zeleniny
40g hladké mouky
mletá sladká paprika
1,2 l vody
česnek
sůl
petrželka
Na části tuku mírně osmahneme nakrájenou cibuli a na hrubší nudličky nastrouhanou 
zeleninu. Přidáme na kousku nakrájené filé, sůl a za občasného míchání podusíme. Ze 
zbylého tuku a mouky připravíme světlou jíšku a vmícháme do ní papriku. Ihned zalijeme 
vodou a rozšleháme. Dobře povaříme, přidáme podušené filé se zeleninou, česnek utřený se 
solí a ještě krátce povaříme. Doplníme petrželkou a podáváme.

Rybí polévka s brambory a zeleninou
300g očištěného rybího masa
sůl
několik zrnek celého pepře
1 červená a 1 zelená paprika
3-4 rajčata, kousek celeru
feferonka
1 lžíce oleje
1 cibule
1 lžíce papriky
400g oloupaných brambor
petrželka
bílý jogurt



Opláchnuté maso zalijeme studenou vodou, přidáme sůl a koření a vaříme 20 minut. Mezitím 
očistíme a opláchneme zeleninu, z paprik vyjmeme jádřince a nakrájíme je na nudličky, 
rajčata spaříme, sloupneme a překrájíme, celer nahrubo nastrouháme, feferonku rozsekáme. 
Na oleji zpěníme na kolečka nakrájenou cibuli, zasypeme paprikou, doplníme zeleninou, 
osolíme, zastříkneme horkou vodou a dusíme téměř do měkka. Měkké maso scedíme, koření 
odstraníme. Do horkého vývaru přidáme brambory a uvaříme je do měkka, doplníme 
zeleninou, kousky masa a prohřejeme. Polévku doplníme nadrobno nakrájenou petrželkou a 
na talířích zdobíme jogurtem.

Segedínská rybí polévka
Pro 4 osoby
500g kapr – filety
500g štika (okoun) – filety
500g sumec – filety
20g sůl
800g rybí hlavy a páteř
250g cibule
25g červená paprika sladká
80g paprikové lusky
50g rajčata
Z maďarské kuchyně - Ryby vykostit, sumce nakrájet na plátky. Rybí filety o velikosti cca 60-
80g rovnoměrně osolit a odložit do chladničky. Rybí hlavy a kostry velmi dobře omýt, vložit 
do studené vody a dát vařit. Lehce osolit, přidat nadrobno pokrájenou cibuli a vařit, až se 
hlavy a kosti rozvaří a vznikne vydatný vývar. Odstavit z plotny a přecedit do jiného hrnce. 
Opět přivést do varu a vsypat sladkou papriku. Podle chuti lze přidat i trochu pálivé papriky. 
Přidat připravené rybí kousky, vnitřnosti, pokrájené paprikové lusky a rajčata. při mírné 
teplotě vařit ještě asi 10-12 minut, než ryba změkne. při vaření polévku nemíchat, ryba i 
vnitřnosti by se rozpadly na příliš malé kousky. Polévku podávat horkou. V každé porci by 
mely být stejnoměrně rozděleny všechny druhy ryb i vnitřnosti.

Rybí polévka vánoční
15 dkg očištěného kapra
kapří hlavu očištěnou bez žáber
20 dkg vnitřností z kapra (řeším to tak, z jednoho kapra hlavu i vnitřnosti, na řízky kapra 
odkosťuji tak celé žebra se zbytky masa)
sůl
5 dkg celeru
5 dkg mrkve
5 dkg petržele
10 dkg másla
15 dkg hladké mouky
mletý muškátový květ
2dcl sladké smetany
polévkové koření
zelenou petrželku
smažené kostičky z rohlíku nebo žemle



Vaříme hlavu maso a zvlášť rybí vnitřnosti v osolené vodě. Necháme vychladnout a obereme 
maso a vnitřnosti nakrájíme na menší kousky. Kořenovou zeleninu uvaříme doměkka a 
nakrájíme na nudličky. Připravíme světlou jíšku, přidáme květ a za stálého šlehání metlou 
přilíváme procezený vývar z ryb a zeleniny. Uvedeme do varu a ještě povaříme minimálně 40 
minut. Ke konci přidáme pepř, přilijeme smetanu, osolíme, přidáme nakrájené maso a 
vnitřnosti a dochutíme solí a polévkovým kořením. Můžeme polévku i dohladka rozmixovat. 
Podáváme s nakrájeným a osmaženým rohlíkem nebo houskou a zdobíme petrželovou natí.

Krémová polévka z rybího filé
20 dkg filé
1 l vody
dvě lžíce oleje
3 dkg másla
3 dkg hladké mouky
1 žloutek
3 zrnka pepře
malá cibulka
půl citronu
Kousky rybího filé rychle opečeme na oleji. Uděláme máslovou jíšku. Filé, jíšku, cibuli, 
polovinu osolené vody a koření rozmixujeme. Vlijeme do hrnce, přidáme zbytek vody a 20
minut vaříme. Do hotové polévky vmícháme čerství žloutek, trochu zelené petrželky a 
zakápneme citrónovou šťávou.

Sýrové polévky
Sýrová2
Sýrový krém se šunkou 2
Tvarůžková 2
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Bílá se sýrem 3
Šunková se sýrem 3
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Špenátová s nivou 3
Rychlá pro děti 4
Sýrovka 4
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Sýrová polévka 5
Sýrová sváteční polévka 6



Brynzová polévka 6
Sýrová polévka 6
Jemná sýrová polévka s fazolkou 7
Hermelínová polévka 7
Rychlá polévka se sýrem 7
Sýrová polévka 8
Sedmikráska 8

Sýrová
Pro základ své polévky jsem vybrala jakýkoliv tavený sýr (nebo zbytky různých
tavených sýrů), který rozpustím ve vroucí vodě, zahustím jíškou z rostlinného másla
a různě dochucuji podle druhu sýra, který použiji. Tu vařenou zeleninkou, vajíčkem,
petrželkou, sterilovaným hráškem, saturejkou, oreganem nebo smaženou žemlí.
Fantazii se meze nekladou a všechny tyto obměny jsou velmi chutné a pikantní.

Sýrový krém se šunkou
1 masox
2 tavené sýry se šunkou
2 rohlíky, nejlépe z včerejšího dne
10 dkg šunky (používám šunku z kolen
která je levnější)
V horké vodě rozpustíme masox. Nakrájíme nadrobno tavené sýry a necháme také
ve vodě rozpustit. Rohlíky nakrájíme na drobounké kostičky a přidáme je do polévky.
Vše necháme rozpustit. Polévku hlídáme, mícháme a dáváme pozor, snadno se
může připálit. Nakonec přidáme nadrobno nakrájenou šunku nebo šunkový salám.
Můžeme posypat petrželkou.

Tvarůžková
Pro jednu porci: nakrájet na kostičky a povařit ve vodě jeden středně velký
brambor; než je brambor uvařen, přidat stroužek česneku a malou cibuli nakrájenou



na malé kousky; jakmile česnek a cibule změknou - přidat 1/4 litru mléka, přivést
do varu a přidat jeden tvarůžek, pokrájený na 4 až 6 dílků. Jakmile se tvarůžek
rozpustí, polévku osolíme a přidáme kousek másla a podáváme na talíř.

Brynzová
250 g brynzy
25 g másla nebo ramy
4 brambory
sůl
kmín
kopr nebo pažitka
případně petrželová nať
sušená paprika
zkrátka, co dům dá nebo roční období přinese
Brambory nakrájíme na kostičky a dáme vařit s kmínem do mírně osolené vody (záleží
na slanosti brynzy). Mezitím umícháme v misce brynzu s máslem a s jedním
z druhů zeleniny na kaši. Na talíře dáme asi dvě vrchovaté lžíce kaše a zalijeme vodou
s uvařenými brambory. Při zalévání nesmí být voda příliš vřelá, aby brynza
„nezgumovatěla"; zaléváme ji proto až asi 5 minut po uvaření. Místo brynzy můžeme
použít tvaroh, v tom případě musíme brambory více osolit.

Bílá se sýrem
Rozpálíme máslo, osmahneme pórek a do horkého másla vložíme kostku měkkého
sýra (Apetito) - zalijeme vodou a přidáme brambory, nakrájené na kostičky.
Uvaříme doměkka. Brambor dáme poloviční množství. Druhou polovinu brambor
nastrouháme na velké nudle, ty posypeme hladkou moukou a na talířku promícháme
tak, aby se nudličky obalily. Do vroucí polévky vsypeme tyto nudličky a povaříme.
Přidáme zelenou petrželku a pažitku.

Šunková se sýrem
1/2 větší cibule
olej
3 lžíce hladké mouky
3 šunkové sýry (Madeta)
5 plátků šunky
1/2 kostky hovězího masoxu
1/2 kostky zeleninového masoxu (masox lze nahradit silnějším vývarem)
zeleninové koření či zelená petrželka
2 rohlíky
Cibulku nakrájíme nadrobno, zpěníme na oleji dorůžova, přidáme hladkou mouku
a upražíme jíšku. Přilijeme vodu a přidáme masox a zeleninové koření. Až vše
přejde varem, přidáme nastrouhaný šunkový sýr, povaříme (až se sýr rozvaří). Hrnec
s polévkou odstavíme, vmícháme nadrobno nakrájenou šunku, přidáme petrželku.
Polévku podáváme s houskou nakrájenou na kostičky a dozlatova opečenou.



Tvarohová
250 g tvarohu
asi 3 krajíčky staršího chleba
větší cibule
sůl
kmín
sladká paprika
Chleba nakrájíme na menší kostky a dáme do hrnce. Přidáme rozdrobený tvaroh,
na kostičky nakrájenou cibuli, sůl a koření. Všechno zalijeme vařící vodou a dáme vařit.
Stačí tak 10 minut, do změknutí cibule. Hotovou polévku dochutíme zelenými natěmi
a kouskem másla.

Špenátová s nivou
100 g špenátu (zmrazený, smetanový)
50 g šunky
50 g Nivy
2 lžíce smetany
stroužek česneku
 polévková kostka bujónu (1/2)
cibule, špek, tymián, pepř
Rozpustíme špek, přidáme nadrobno krájenou cibuli, utřený stroužek česneku
a podusíme dosklovita. Přidáme špenát, necháme jej rozpustit, okořeníme tymiánem,
přilijeme ¼ l vody, přidáme nastrouhaný sýr a necháme jej zvolna rozpustit.
Do směsi rozdrobíme 1/2 kostky bujónu, přidáme další 1/41 vody a zvolna povaříme
asi 5 minut. Pak nalijeme na talíře, přidáme lžíci šlehačky a proužky šunky.

Rychlá pro děti        
Když mám málo času, udělám vývar s kořenovou zeleninou, přidám dvě kostky
měkkého sýra a rozvařím je. Přidám karpatský bujón a rozkvedlané vejce. Buď
opražím housku nakrájenou na kostičky a podávám ji až do polévky na talíři, nebo
nakrájenou housku dám přímo do vývaru a rozvařím ji společně se sýrem. Podle
chuti okořením, je možno přidat i česnek. či pažitku. V létě na zahrádce je tato polévka 
Nakonec dám opět nakrájenou petrželku velmi rychlá a chutná. Je možné přidávat
i hrášek, květák apod.

Sýrovka
Stačí nastrouhat 1 mrkev a 1 petržel a opražit vše na 1 lžíci oleje. Pak přilijeme
vodu, přidáme na kostky nakrájené brambory a vaříme. Když jsou brambory poloměkké,
přidáme měkké sýry (čím více, tím lépe). Dovaříme, přidáme pažitku.



Sýrová
2 lžíce rostlinného tuku
3 lžíce hladké mouky
150 až 200 g anglické slaniny
150 až200 g sýra Niva (rokfór nebo jiný se zelenou plísní)
1 lžička lisovaného česneku
1 kelímek kysané smetany
sůl
pepř
1 kostka masoxu
petrželka nebo pažitka na zdobení
Z tuku a mouky připravíme jemně dozlatova osmaženou jíšku, zalijeme 2 I vody,
přidáme jemně nakrájenou slaninu, na kostky nakrájený sýr a masox. Uvedeme
do varu, vaříme asi 15 minut. Potom přidáme česnek, sůl, pepř, ještě 5 minut povaříme.
Do horké polévky přidáme kysanou smetanu a pomocí ponorného mixéru rozmixujeme
do pěny. Na talíři polévku ještě dozdobíme petrželkou nebo pažitkou. Podáváme
s houskou nebo rohlíkem. Hrudek z mouky a nerozvařeného sýra se nemusíme
bát, mixér vše vyřeší za nás. Polévka je jemná a sytá.

Brynzová
3 až 4 brambory
1 vejce
hrubá mouka
10 dkg brynzy (balkánský sýr)
 pepř
sůl
Oloupané brambory uvaříme do poloměkka, přidáme strouhání z 1 vejce a necháme
přejít varem. Pak nastrouháme brynzu nebo alespoň balkánský sýr, přidáme
špetku soli a pepře a necháme ještě jednou přejít varem. 

Sýrová polévka
0,5 l hovězího vývaru
25 g eidamu
1/2 žloutku
5 g másla
2 mrkve
hrst rýže
petržel
sůl
pepř
Do hovězího vývaru dáme máslo, nakrájenou mrkev, hrst rýže a vaříme na mírném plamenu.
Vmícháme žloutek našlehaný s trochou vody, osolíme, opepříme. Po 7 minutách přidáme 
nastrouhaný sýr.
Vaříme, dokud rýže nezměkne. Před dokončením přidáme jemně sekanou petrželovou nať.



Sýrová polévka
50g másla
půl cibule
60g hladké mouky
1,25 l vody nebo vývaru z kostí
80g strouhaného sýra (parmazán, ementál, eidam, čedar)
1 žloutek
1,5 dl smetany nebo mléka
1 žemle
20g tuku
Na másle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou a necháme zrůžovět. 
Zředíme studenou vodou nebo vývarem, rozšleháme a 20 minut povaříme. Pak přidáme 
nastrouhaný sýr, promícháme a nakonec vmícháme žloutek rozkvedlaný v trošce smetany, 
prohřejeme a ihned podáváme. Jako vložka je vhodná osmažená nakrájená žemle.

Sýrová sváteční polévka
3/4 l vývaru z masa
200g smetanového sýra
muškátový květ
2 žloutky
1,25 dl smetany
petrželka nebo kerblík
2 plátky žemlovky
máslo nebo jiný pomazánkový tuk dle potřeby
2 stroužky česneku
sůl
50g šunky nebo šunkového salámu
Do horkého vývaru dáme sýr a květ a šleháme, až se sýr zcela roztaví. Žloutky rozšleháme ve 
smetaně, za stálého míchání přilijeme do polévky a už nevaříme. Doplníme nadrobno 
nakrájenými natěmi. Mezitím nasucho opečeme žemlovku, potřeme tukem s prolisovaným 
česnekem a nakrájíme ji na nudličky. Podáváme ji zvlášť na talířku. Polévku dosolíme a 
doplníme nadrobno nakrájenou šunkou nebo salámem.

Brynzová polévka
200g brynzy
1 cibule
200g brambor
2 lžíce tuku (oleje)
pažitka
kmín
mletá sladká paprika
Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, poprášíme paprikou, zamícháme, zalijeme vroucí vodou, 
vložíme předem oloupané a na kostičky nakrájené brambory. Lehounce přisolíme (brynza je 
slaná) a uvaříme. Brynzu nadrobíme přímo do talíře a přelijeme polévkou s bramborovými 
kostičkami a posypeme pažitkou. Podáváme s chlebem.



Sýrová polévka
1 houska
30 g másla
60 g mouky
1 l vývaru (lze použít i z kostky)
1/8 l sladké smetany
150 g tvrdého sýra
sůl pepř, cukr
1 žloutek
zelená petržel
sladká paprika
Housku nakrájíme na kostičky a osmažíme na másle. Zbytek másla v hrnci rozpustíme a 
smícháme s moukou a přelijeme vychladlým vývarem se smetanou. Vaříme 10 min. sýr 
nastrouháme a necháme v polévce rozpustit. Podle chuti přisolíme a opepříme, můžeme 
použít i špetku cukru. Přidáme žloutek rozkvedlaný v malém množství polévky a nakonec 
přidáme osmaženou housku a zasypeme nasekanou petrželkou a dokořeníme sladkou 
paprikou.

Jemná sýrová polévka s fazolkou
1 lžíce Hery
1 cibule
2 lžíce mouky
2 trojúhelníčky tav. ementálu
1/2 l mléka
1/2kostky slepičího vývaru
1/2 lahve zelených fazolek i s nálevem
1 žloutek
petrželka
Připravíme si cibulovou jíšku, přidáme nastrouhaný sýr a za stálého míchání necháme 
změknout. Zalijeme mlékem a povaříme. Přidáme bujon a fazolku s nálevem. Necháme jen 
prohřát- Zjemníme žloutkem a zasypeme zelenou petrželkou nebo jinými zelenými bylinkami.

Hermelínová polévka
1 hermelín
půl hrnku strouhanky
lžíce másla
3/4 l vývaru
1 vejce
sůl
vegeta
muškátový oříšek
kari



Strouhanku osmažíme na másle, zalijeme horkým vývarem, přidáme nakrájený sýr a 
pomixujeme a dáme vařit. když polévka vaří zahustíme vejcem, okořeníme, osolíme a 
přidáme nastrouhaný muškátový oříšek. S pečivem lze použít i jako hlavní jídlo.

Rychlá polévka se sýrem
Vývar z masa nebo z brambor
1 vejce
3 lžíce nastrouhaného sýra
(nebo 2 kostky taveného sýra)
pepř
sůl
pažitka nebo petrželka
Vývar nebo vodu scezenou z brambor povaříme, vložíme sůl, znovu povaříme, zavaříme 
rozšlehaným vejcem, opepříme, dosolíme. Na talíři přidáme zelenou petrželku nebo pažitku.

Sýrová polévka
100 g strouhaného sýra (eidam, primátor apod.)
3 lžíce másla
2 lžíce polohrubé mouky
1 1/2 l vody
1 kostku masoxu
1/2 šálku smetany
žloutek
sůl
mletý pepř
lžíci másla na osmahnutí
2 lžíce pažitky
Do vroucí vody vložíme masox a rozvaříme ho. Mezitím si připravíme z másla a mouky 
světlou jíšku, přidáme do polévky, rozšleháme a 10 minut povaříme. Smetanu smícháme se 
sýrem, přidáme do polévky, zvolna povaříme, osolíme a opepříme. Když se sýr začne tavit, 
přidáme rozkvedlaný žloutek, už nevaříme. Žemli nakrájíme na kostičky, osmahneme na 
másle, rozdělíme na nahřáté talíře a zalijeme polévkou, ozdobíme pažitkou. 

Sedmikráska
3 až 4 trojúhelníčkové sýry tučnějšího typu (Primátor, smetanový, ovčí, apod.)
1 cibuli
3 středně velké brambory
2 hrsti polohrubé mouky
olej
pórek
koření - pepř, libeček, bazalka
 vegeta
sůl
Na oleji zpěníme nahrubo nasekanou cibuli, zaprášíme 2 hrstmi polohrubé mouky



a zasmahneme. Zalejeme litrem vlažné převařené vody a dobře rozmícháme. Přidáme
na kostky nakrájené brambory a přivedeme k varu. Do vroucí polévky vmícháme
vidličkou rozmačkané sýry a mícháme, až se rozpustí všechny kousky. Pak podle
chuti osolíme a okořeníme - špetkou pepře, bazalky, libečku a lžičkou vegety. Vaříme
do změknutí brambor. Těsně před dokončením - asi 2 minuty - vložíme na kolečka
nakrájený (asi 10 cm) kousek pórku; pórek musí poněkud změknout, ale nesmí
ztratit krásně zelenou barvu. Na talíři zdobíme oříškem bylinkového másla a pažitkou.

Zeleninové polévky

banán
brokolice
celer
cukety dýně tykve…
červ. řepa
jahody
kapusta kadeřávek
kedlubna
kopr
kopřiva 
kukuřice
květák
mrkev
pórek
rajčata
sója
špenát 
šťovík 
švestky
třešně
topinambury
ovoce směs
zelenina směs

„Baby bananos" 6
Brokolicová s uzeným sýrem6
Vločková s brokolicí 6
Brokolicová se sýrovými knedlíčky 6
Brokolicová polévka se šunkou 7



Brokolicová s uzeným sýrem7
Jáhlovobrokolicový krém 7
Z celerové natě 8
Celeračka 8
Celerová polévka 8
Růžová červené řepy 8
Polévka z červené řepy 9
„Cuksója" 9
Cuketová 10
Z cukety a brambor 10
Cuketová se zeleninou 10
Dýňová s masem 11
Dýňová s koriandrem 11
Dýňová 12
Z oranžové dýně 12
Dýňová polévka s opečenou slaninou 12
Tekvicová polievka 13
Tuřínová polévka s uzeninou 13
Kvaková  (tuřínová) polievka 13
Jahodová 14
Maďarská kapustová 14
Kadeřávková 15
Kapustová polévka 15
Kapustová s parkem a fazolemi 15
Z růžičkových kapustiček 16
Kapustová 16
Polévka z růžičkové kapusty 16
Polévka kapustová s houbami 17
Maďarská kapustová 17
Z krup a kapusty 17
Polévka z růžičkové kapusty 17
Kedlubnová 18
Z mladých kedluben 18
Kedlubnová polévka 18
Bílá kedlubnová s máslovými noky 19
Z brukve gigant 19
Bílá koprová 19
Jednoduchá koprová 19
Koprová polévka 20
Koprová polévka se sójou 20
Kopřivová 20
Pohanková s kopřivami 20
Kopřivová polévka s vejcem 21
Kubánská polévka z cukrové kukuřice 21
Kukuřičná 22
Kukuřičná polévka s pórkem 22
Polévka z kukuřice 22
Květáková s knedlíčky 23
Květáková s krupicovými noky 23
Květáková 23



Krémová květáková polévka 24
Mrkvová polévka 24
Mrkvová 24
Z mrkve a pomerančů25
Mrkvová polévka 25
Mrkvovo-drožďová 26
Mrkvová 26
Mrkvová polévka 26
Mrkvová polévka 26
Orientální mrkvová polévka 27
Okurková zeleninová 27
Okurková teplá - generační 28
Studená okurková 28
Polévka ze salátových okurek 28
Z kvašáků a s hovězím masem 28
„Koprookurkovka" 29
Lákovka 29
Pórková s pohankou 29
Pórková smetanová 30
Pórková s farářskou jíškou 30
Australská pórková 30
Pórková mléčná 30
Pórková polévka s houskovými knedlíčky 31
Pórková s morkovými knedlíčky 31
Pórková se žampiony 32
Pórková polievka s kvasnicovými knedličkami 32
Pšeničná polévka 33
Gazpacho z rajčat 33
Zeleninová polievka Gazpacho 34
Studená tomatová polévka – gaspačo 35
Rajská s rýží 35
Rajská s máslovými nočky 35
Lehká rajčatová 36
Rajská s jablky 36
Rajčatová smetanová 36
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„Baby bananos"
2 porce
4 dl mléka
1 vrchovatá lžíce pudingového prášku (vanilkový)
2 lžíce ovesných vloček
1 lžíce rozinek
3 kostky cukru
½ sáčku vanilkového cukru
1 menší oloupaný banán
1/2 sáčku šlehačky v prášku
(Dr. Oetker - balení 48 g)
Do kastrolku velikosti 1 1/2 litru, pokud možno s teflonovou vložkou, postupně dáme
suroviny takto: ve studeném mléce rozpustíme vrchovatou lžíci pudingového
prášku, přidáme vanilkový cukr, rozinky, cukr, ovesné vločky a oloupaný banán
(nakrájíme na kolečka o síle asi 6 mm). Za stálého míchání na sporáku zvolna uvedeme
do varu. Povaříme ne déle než jednu až dvě minuty a odstavíme. Podáváme asi
po třech minutách do hlubokého talíře naběračkou. Ušlehanou a připravenou šlehačkou
přizdobíme po obvodu hladiny polévky a talíře. Máme-li po ruce suroviny,
netrvá příprava polévky déle než pět minut a zvládne ji i desetiletý školák.

Brokolicová s uzeným sýrem
1/4 menší hlavy brokolice
3/4 l vody
lžička soli
lžička másla
kapání: 
3 dkg uzeného eidamu
1 lžička polohrubé mouky
1 malé vejce
Jemně nakrájenou brokolici vaříme ve vodě se solí a lžičkou másla. Když změkne,
rozdrtíme ji vařečkou na ještě menší kousky, přidáme kapání. Pro lepší barevnost



můžeme přidat k brokolici lžíci jemně strouhané mrkve.

Vločková s brokolicí
Na másle osmahnu větší hrst ovesných vloček s jemně nakrájenou brokolicí (silnou
část postrouhám na hrubém struhadle). Zaleji vodou, osolím a vařím doměkka.
Přidám kousek masoxu. A to je vše. V polévce povařím další brokolici, kterou
pak připravím jako květák s vejci. Do polévky přidám zelenou petržel a pažitku.

Brokolicová se sýrovými knedlíčky
1 menší brokolice (nebo 1/2 sáčku zmražené brokolice)
15 dkg nízkotučné cihly
1 až 2 vejce (dle velikosti)
strouhanka
pažitka nebo majoránka
2 kostky zeleninového vývaru
sůl
Do malého množství vroucí vody dáme vařit růžičky brokolice společně s 1 kostkou
zeleninového vývaru. Mezitím nastrouháme na jemném struhadle sýr, přidáme
vejce, strouhanku, nadrobno nakrájenou pažitku (popřípadě majoránku) a sůl.
Z této hmoty tvoříme malé knedlíčky. Knedlíčky zavařujeme do vroucí vody s 1 kostkou 
zeleninového vývaru, cca 3 minuty. Jakmile se brokolice uvaří doměkka, rozmačkáme
ji šťouchadlem na brambory). Potom přidáme vývar s knedlíčky a podáváme.
Za půl hodiny je vše hotovo. Místo cihly je možno použít uzený sýr (je to pikantnější),
ale kvůli dětem používám raději nízkotučnou cihlu.

Brokolicová polévka se šunkou
1 kg brokolice
1 l hovězího vývaru
3 cibule
1 lžíce másla
1 lžíce mouky
100g smetany
2 plátky vařené šunky
Očištěnou brokolici povaříme asi 10 minut v osolené vodě. Pak oddělíme růžičky od stonků a 
stonky rozmixujeme s trochou vody, ve které se brokolice vařila. Přidáme hovězí vývar. 
Cibuli pokrájenou na kostičky osmahneme na másle dozlatova, zaprášíme moukou a zalijeme 
vývarem. Pět minut společně vaříme. Přidáme smetanu, růžičky brokolice a šunku nakrájenou
na nudličky. Podle chuti osolíme a opepříme.

Brokolicová s uzeným sýrem
1 menší brokolice
150 g uzeného sýra
trochu vývaru



pažitka
sůl
houska na smažení
Brokolici uvaříme ve vodě s kostkou vývaru, přidáme rozstrouhaný sýr a povaříme. Brokolici 
rozmačkáme vidličkou a vrátíme do polévky. Posypeme rozsekanou pažitkou. Podáváme 
s osmaženou houskou nakrájenou na kostičky.

Jáhlovobrokolicový krém
Brokolice
jáhly
brambor
sůl
Jáhly nejprve spaříme horkou vodou a slijeme, potom vše uvaříme, rozmixujeme.
Podáváme s opečenou krájenou houskou.

Z celerové natě
1 l vody
1 kostka masoxu
1 středně
velká cibule
4 snítky celerové natě
1 větší brambor
1 lžíce hrubé krupice
1 lžíce
sádla
Celerové listy obereme z řapíku a nakrájíme nahrubo. Cibuli nakrájíme nadrobno,
brambor na kostky a vaříme ve vodě s masoxem. Až je brambor měkký, přisypeme
krupici a přidáme lžíci sádla. Krátce povaříme. Polévku lze vylepšit rozšlehaným
vejcem, které zavaříme nakonec. Vaříme-li polévku pro děti, masox vynecháme
a pouze ji přisolíme.

Celeračka
1 větší oloupaný a na kousky nakrájený celer uvařím doměkka. Rozmixuji a zahustím
jíškou z 2 lžic hladké mouky a 2 lžic tuku. Ochutím masoxem, dochutím
solí a celerovou a petrželovou natí (i sušenou). Nakonec vmíchám 1 kysanou smetanu
(malou), do které jsem utřela žloutek. Již déle nevařím. Na talíř přidám kostičky
osmažené housky.

Celerová polévka
250 g celeru
20 g másla
20 g hladké mouky
3 mrkve



0,6 l vody
půl kostky masoxu
petržel
Očištěný, oloupaný celer nakrájíme na nudličky a osmahneme na másle. Zaprášíme moukou, 
znovu osmahneme, přidáme kostky mrkve a zalijeme vodou.
Rozšleháme a povaříme 20 minut s masoxem. Do hotové polévky přidáme sekanou petržel.

Růžová červené řepy
3 menší červené řepy
2 brambory
4 polévkové lžíce maizeny – kukuřičný škrob
sůl
smetanový zákys
různé natě (pažitka, libeček, celer)
uzený sýr
tvrdý sýr
chléb
3 menší červené řepy oloupeme, nastrouháme na nudličky a dáme vařit. Než se řepa 
uvaří, připravíme si smetanový zákys, do kterého zašleháme asi 4 polévkové
lžíce maizeny - kukuřičný škrob. Množství volíme podle toho, chceme-li mít polévku
hustší nebo řidší. Jako přílohu do polévky připravíme a dáme vařit na kostky
nakrájené brambory. Uvařenou řepu scedíme a vývar doplníme horkou vodou (asi
na 2 l). Přidáme sůl a chvíli vaříme. Do vařícího vývaru zašleháme připravený smetanový
zákys a krátce povaříme. Polévku můžeme ochutit rozsekanou pažitkou, libečkem,
celerovou natí. Máme-li zbytek uzeného sýru, nastrouháme ho a můžeme
ho přidat do polévky přímo na talíř k bramborám a natím. Podle vybarvení řepy má
barvu i polévka. Barvu můžeme zlepšit přidáním citronové šťávy. Polévka je velmi
chutná i druhý den, a ještě se vybarví. Má-li být polévka jako grunt - můžeme k ní vzít
hrubozrnný žitný chléb. 

Polévka z červené řepy
2 menší červené řepy
3 brambory
1 malý citron
lžička kmínu
sůl
2 lžíce mouky
lžička cukru
lžíce oleje
Řepu na odšťavňovači odšťavníme. Do šťávy vmícháme citronovou šťávu. Odstředěnou 
sušinu z řepy povaříme v 0,5 l vody.
Do dalšího půl litru vody dáme vařit brambory a kmín. Postupně přimícháváme mouku. Po 
uvaření brambor obě části smícháme a po vychladnutí přilijeme šťávu.
Podle chuti můžeme přisolit, osladíme a přidáme olej. Můžeme ozdobit sekanou petrželí a 
pažitkou.



„Cuksója"
1 cibule
olej
hladká mouka
1 menší cuketa (nebo patison)
předem uvařené sójové boby
čerstvý nebo sterilovaný kopr
1 kysaná smetana
kmín
vegeta
Na lžíci oleje zesklovatíme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme hladkou
moukou, osmahneme a zalijeme vroucí vodou. Přidáme na kostky nakrájenou cuketu
(patison), kmín, vegetu, kopr a povaříme; po změknutí cukety přidáme uvařené
sójové boby. Nakonec vmícháme kelímek kysané smetany. V zimě nahradím
cuketu bramborami nebo sójové boby nahradím uvařenými fazolemi.

Cuketová
1/2 větší cukety (podle velikosti a množství polévky)
rama
hladká mouka
2 vejce
masox
trochu mléka
Do hrnce (cca 31/21) dáme 3 velké lžíce ramy, přidáme 3 vrchovaté lžíce hladké
mouky a uděláme světlehnědou jíšku. Zalijeme do poloviny hrnce studenou vodou,
přidáme na kostičky nakrájenou cuketu a doplníme vodu do téměř plného hrnce.
Uvedeme do varu. Až je cuketa měkká, přidáme rozšlehaná vejce, masox a podle
chuti mléko (cca 1/4 l). Necháme přejít var, přidáme pažitku a polévka je hotová.
Stejným způsobem můžeme připravit polévku z květáku (potom přidáme špetku
muškátového květu), z kedlubny, z pórku (přidáme trochu mletého pepře). Příprava
je rychlá, umožňuje řadu variací podle ročního období a zeleniny a umaže se pouze jeden 
hrnec.

Z cukety a brambor
Potřebujeme stejné množství oloupaných, omytých a na kostičky nakrájených
brambor a cukety. Společně je dáme vařit do osolené vody, které má být jen tolik,
aby byly brambory a cuketa dostatečně ponořeny. (Během vaření vodu raději doléváme.)
Necháme rozvařit úplně doměkka a pak společně rozmixujeme nebo propasírujeme.
Podle chuti přisolíme a přidáme trochu vody, je-li polévka příliš hustá. Okořeníme
strouhaným muškátovým oříškem a utřeným česnekem (ale nemusí být). Jako
vložku dáváme kostičky rohlíku, opražené na kousku rostlinného tuku. Ozdobíme
petrželkou nebo jinou zelenou natí.



Cuketová se zeleninou
1 středně velká cuketa nebo 1/2 cukety velké
8 středně velkých brambor
veškerá zelenina
bobkový list
nové koření
1/2 l šlehačky
vajíčka
Cuketu oloupeme, pokud má již velká zrna, tak vydlabeme (jinak nemusíme)
a nakrájíme na kostičky. Brambory oloupeme a též nakrájíme na kostičky a dáme
spolu s cuketou vařit. Přidáme bobkový list a nové koření a vaříme 10 minut; přidáme
veškerou zeleninu (máme v mrazáku nastrouhanou mrkev spolu s petrželí a celerem,
růžičkovou kapustu, pórek a ve skleničkách nasolenou zeleninu). Když
jsou brambory měkké, rozšťoucháme vše jako bramborovou kaši. Nyní dáme šlehačku
(jednou jsem zkusila 1/41 šlehačky, 1/4 kg bílého jogurtu a nikdo nic nepoznal)
- a klepneme celá vejce - podle počtu strávníků. Vaříme cca dalších 5 až 10 minut.
Odstavíme a dáme petrželovou nať nebo pažitku. Polévky je 5 litrů a druhý
den ji dojídají děti, protože víc jí nezbude. Na zimu si cuketu připravíme do mrazáku
už nastrouhanou.

Dýňová s masem
Olej nebo sádlo
1 cibule
lžíce červené papriky
na jemném struhadle nastrouhaná dýně
jemně nakrájený kopr
sůl
bobkový list
smetana (mléko)
hladká mouka
na polití: 
olej nebo sádlo
cibule
paprika
mleté maso nebo nadrobno nakrájené vepřové maso
sůl
pepř
Na tuku zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, zasypeme červenou paprikou, přidáme
dýni, osolíme a dusíme s bobkovým listem asi půl hodiny. Popřípadě podléváme
vodou. Potom přidáme čerstvý kopr. Zahustíme smetanou s moukou. Dochutíme
solí, můžeme přidat trochu pepře. Výbornou chuť dodá polévce, když na povrch
přidáme přibližně 2 lžíce směsi, kterou připravíme takto: na tuk dáme osmažit cibulku,
papriku, přidáme maso, okořeníme, osolíme, podlijeme trochou vody a dusíme
doměkka.



Dýňová s koriandrem
1/2 kg dýně
2 menší brambory
1 lžička koriandru
1 cibule
1 kysaná smetana
citronová šťáva
pepř
sůl
olej
Na troše oleje usmažíme cibulku a koriandr, zalijeme 11/21 vody, přidáme oloupanou
a na kostičky nakrájenou dýni a brambory, sůl a pepř a vaříme 20 minut.

Dýňová
Dýni očistím, rozkrájím na porce a dám do sáčku do mrazáku. Mám ji až do nové
sklizně na polévku kdykoli potřebuji. Do vody dám dýni, sůl, kmín, cibuli, celé
stroužky česneku, mrkev, kousek petržele i celeru. Vařím do změknutí. Udělám světlou
máslovou jíšku, do toho zamíchám a nechám chvilku povařit. Potom vše propasíruji,
přidám majoránku a polévkové koření dle chuti. Polévka chutná jako hrachová.
Nebo ještě dám na kostičky nakrájený párek. Pak chutná jako frankfurtská.

Z oranžové dýně
3/4 až 1 kg dužiny oranžové dýně
1 větší pórek, 1 lžíce másla, 1 kostka zeleninového
bujónu, česnek dle chuti, sůl, zelená
petrželka nebo pažitka, šálek mléka Tatra
nebo smetana
Nakrájený pórek zpěníme na lžíci másla, necháme zesklovatět. Přidáme nakrájenou
dýni a zalijeme 1 l vody. Přidáme kostku bujónu a vaříme. Když je dýně uvařená
(což je asi za 15 minut), rozmixujeme (nejlépe ponorným mixérem). Přidáme
mléko a po přejití varu ochutíme rozetřeným česnekem se solí, případně trochou
Podravky a něčím zeleným. Pokud chceme, aby polévka byla vydatnější, podáváme
ji s osmaženou houskou. Bez housky je to skvělá dieta a doporučuji vařit větší
množství, protože kdo ochutná - jeden talíř nestačí. Recept jsem si přivezla kdysi
z Belgie.

Dýňová polévka s opečenou slaninou
 Ingredience:
1 kg dýně
40 g másla (Naše Bio)
1 cibule (Naše Bio)
1 stroužek česneku 1 l zeleninového vývaru ½  lžičky mletého zázvoru
1lžíce citronové šťávy (Naše Bio)
2 bobkové listy



200 ml mléka (Naše Bio)
sůl
čerstvě mletý černý pepř 
4 plátky slaniny 
4 lžíce smetany (Naše Bio) 
nasekaná pažitka na ozdobu

Z vydlabané dýně odstraňte semínka a dužinu pokrájejte na kostičky. V hrnci rozehřejte 
máslo, přidejte jemně pokrájenou cibuli a po chvilce rozetřený česnek, opečte dozlatova, 
přidejte dýni a poduste. Přilijte vývar, přidejte zázvor, citrónovou šťávu, osolte, opepřete a 
pod pokličkou vařte 20 minut, aby dýně změkla. Vyjměte bobkový list, nechte trochu 
vychladnout, rozmixujte a přidejte mléko. Ozdobte opečenou slaninou, smetanou a posypte 
pažitkou.

Tekvicová polievka 
Tekvica (najlepšie muškátová)  600g
Cukor 1 lyžica 
Maslo  4 lyžice
Sladká smotana 3dl
Cibuľa šalotka 1ks 
Kurací alebo zeleninový vývar 1 liter
Soľ
Tymian  
Čierne korenie čerstvo mleté 
Muškátový oriešok štipka čerstvo strúhaného 
Tekvicový olej 2 lyžice 
Tekvicu nakrájame na kocky, dáme do pekáča, na vrch položíme niekoľko vetvičiek tymiánu. 
Pridáme maslo, posypeme cukrom, okoreníme a v rúre upečieme do mäkka na 180°C cca 30-
40 minút. 
V hrnci si necháme rozpustiť trochu masla, na ktorom orestujeme pokrájanú cibuľu. Pridáme 
upečenú tekvicu, prilejeme kurací vývar a necháme variť. Prilejeme trošku sladkej smotany a 
pridáme také 2 „oriešky“ masla, rozmixujeme ponorným mixérom. Polievku osolíme, 
okoreníme a pridáme muškátový oriešok.
Pokvapkáme tekvicovým olejom a pridáme na vrch niekoľko pražených tekvicových 
semienok.

Tuřínová polévka s uzeninou 
500 g tuřínu
150 g petržele
500 g brambor
2-3 celerové řapíky
1 l masového vývaru z kostky
svazek petrželky
2 bobkové listy
10 zrnek pepře
sůl



bílý pepř
lžičku cukru
lžíci sójové omáčky
450 g rajčat
300 g točeného salámu
Tuřín, brambory, petržel oloupeme a nakrájíme na kostičky. Vývar přivedeme k varu. 
Rozdrobené bobkové listy a celý pepř zavážeme do mulu a vložíme do vývaru. Přidáme 
zeleninu, vaříme 30 minut. Koření odstraníme, přidáme petrželku. Ochutíme pepřem,  soIí,  
cukrem a sojovou omáčkou. Rajčata spaříme, oloupeme, rozpůlíme, odstraníme semena, 
dužinu nakrájíme na nudličky a přidáme do polévky. Nakonec přidáme kousky uzeniny a 
sypeme bylinkami.

Kvaková  (tuřínová) polievka
kvaka (žltá, koreňová zelenina), sladkastá, veľmi zdravá
mrkva
maslo
cca. 4 lyžice hladkej múky
3-4 zemiaky
3-4 lyžice krúp (veľkosť č.10) 
voda
soľ
čierne korenie
muškátový orech
nastrúhaný ďumbier
Rozpustíme maslo, nakrájame mrkvu a kvaku na kocky a spolu podusíme na masle (bez 
vody). Potom osolíme, okoreníme, pridáme muškátový orech a ďumbier a keď bude zelenina 
orestovaná, poprášime hladkou múkou a zalejeme vodou. Vzhľadom k tomu, že kvaka je dosť
tvrdá, varíme cca. 30-45 minút a po tejto dobe pridáme zemiaky, nakrájané na kocky. Keď 
budú aj zemiaky uvarené, pridáme predvarené krúpy, aby sa polievka zahustila.  

Jahodová
200 g jahod
1 1/2 l mléka
3 žloutky
3 lžíce cukru
1 lžička solamylu
Mléko s cukrem, žloutky a škrobovou moučkou dobře rozmícháme a za stálého
míchání zahřejeme k varu. Mezitím rozmícháme nebo rozmačkáme jahody. Zahuštěné
mléko již dále nevaříme, jahody do něj vmícháme a podáváme. Místo cukru
můžeme použít med.

Maďarská kapustová
2 až 2 a 1/21 vody
1/2 kapusty (možno i mraženou)



3 až 4 střední brambory
masox (masový, zeleninový)
10 až 15 dkg salámu (dietní, junior, aj.)
1/2 až 1 konzervu kondenzovaného neslazeného mléka
trochu mleté sladké papriky
hladkou mouku na zahuštění
Do vody dáme v masoxu vařit nakrájenou kapustu. Mezitím si oloupeme a nakrájíme
na kostičky brambory, a když je kapusta téměř uvařená, přidáme je k ní vařit.
Na pánvičce osmahneme na kostičky nakrájený salám a přidáme na závěr do polévky.
Od chvíle, kdy se přidají vařit brambory, musíme postupovat poměrně rychleji,
aby se nám nerozvařily. Přidáme sladkou mletou papriku a zahustíme polévku
hladkou moukou, rozmíchanou v mléce. Do hotové polévky vlijeme kondenzované
mléko. Pro dietáře stačí mléko obyčejné. Salám a masox se nemusí použít vždy.

Kadeřávková
Kadeřávek
olej
voda
sůl
celozrnná mouka
kmín
mrkev
naklíčená pšenice
petrželka
Kadeřávek rozmixujeme s trochou vody a lžící oleje a vlijeme do litru vroucí osolené
vody. Vmícháme 3 lžíce celozrnné mouky, okořeníme kmínem a vaříme 10 minut. Na
talíři posypeme lžící naklíčené pšenice, nastrouhanou mrkví a petrželkou.

Kapustová polévka
0,3 l vývaru z kostí
50 g kapusty
2 brambory
lžíce hladké mouky
kousek cibule
lžička oleje
dietní párek
petržel
sůl
stroužek česneku
Z tuku a mouky připravíme světlou jíšku, kterou zalijeme zchladnutým vývarem, dobře 
rozmícháme a zvolna asi hodinu vaříme.
Dobře omytou kapustu nakrájíme na nudličky, přidáme na kostky nakrájené brambory, cibuli, 
sůl a vaříme do měkka.
Nakonec vložíme do polévky na slabé plátky nakrájený párek a sekanou petrželku.



Kapustová s parkem a fazolemi
Asi 30 dkg kapusty - mražené nebo čerstvé
4 brambory, předem uvařené 
velké fazole, párek nebo klobása či salám
cibule
tuk
sladká paprika
kořenová zelenina
sůl
kmín
vegetamouka na zahuštění
Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, párek, přidáme sladkou papriku, zalijeme vodou,
přidáme brambory, kapustu a kořenovou zeleninu (té přiměřeně), sůl, kmín. Necháme
uvařit. Až je vše měkké, zahustíme záklechtkou či jíškou. Nezapomeneme přidat
předem uvařené velké fazole (dají se použít i houby) a dochutíme vegetou. 

Z růžičkových kapustiček
400 g růžičkových kapustiček (větší překrojit na polovinu či čtvrtinu) vložit do
1 I vařící vody, osolit, okmínovat, přidat polovičku kostky slepičího bujónu. Lze přidat
i 2 až 3 brambory, nakrájené na kostky. Když jsou kapustičky a brambory měkké,
zavařit světlou jíšku z 30 g oleje a 30 g hladké mouky, povařit. Odstavit a vlít 1 dl mléka
s 1 žloutkem. Podávat s osmaženou houskou.

Kapustová
11 vody
5 dkg tuku
5 dkg mouky
1 kapusta,
5 dkg slaniny
10 dkg salámu (klobásy)
2 natvrdo uvařená vejce
majoránka
česnek
sůl
Z tuku a mouky uděláme jíšku, kterou rozředíme vodou a povaříme. Pak přidáme
nakrájenou kapustu a vaříme asi 10 minut. Na kostičky nakrájenou slaninu
rozškvaříme, osmahneme nakrájený salám (klobásu) a spolu s nakrájenými uvařenými
vejci dáme do polévky, kterou ještě okořeníme (česnekem nešetříme) a podáváme
s topinkami.

Polévka z růžičkové kapusty
Pro 6 osob



1 kg růžičkové kapusty
1 velká cibule
3 kostky slepičího bujónu
2,5 l vody
1 žloutek
100g smetany
20 g másla
sůl
pepř
sendvič
Do poloviny másla dáme zesklovatět cibuli, přidáme růžičkovou kapustu, zalijeme bujónem a 
pomalu vaříme 45 minut. Uvařenou kapustu scedíme, rozmixujeme, vlijeme zpět do bujónu a 
krátce povaříme s přidáním žloutku a smetany. Podáváme se sendvičem pokrájeným na 
kostičky a opečeným na zbývajícím másle.

Polévka kapustová s houbami
Polovina menší kapusty
1menší cibule
polovinu rajského protlaku
mletá paprika
hladká mouka
houby čerstvé (sušené)
sůl
Kapustu nakrájíme na proužky a uvaříme v osolené vodě. Přidáme, vedle uvařené nakrájené 
houby, ochutíme protlakem a sladkou mletou paprikou a nakonec zahustíme trochou nasucho 
opražené mouky. 

Maďarská kapustová
2 až 2 a 1/21 vody
1/2 kapusty (možno i mraženou)
3 až 4 střední brambory
masox (masový, zeleninový)
10 až 15 dkg salámu (dietní, junior, aj.)
1/2 až 1 konzervu kondenzovaného neslazeného mléka
trochu mleté sladké papriky
hladkou mouku na zahuštění
Do vody dáme v masoxu vařit nakrájenou kapustu. Mezitím si oloupeme a nakrájíme
na kostičky brambory, a když je kapusta téměř uvařená, přidáme je k ní vařit.
Na pánvičce osmahneme na kostičky nakrájený salám a přidáme na závěr do polévky.
Od chvíle, kdy se přidají vařit brambory, musíme postupovat poměrně rychleji,
aby se nám nerozvařily. Přidáme sladkou mletou papriku a zahustíme polévku
hladkou moukou, rozmíchanou v mléce. Do hotové polévky vlijeme kondenzované
mléko. Pro dietáře stačí mléko obyčejné. Salám a masox se nemusí použít vždy.



Z krup a kapusty
Den předem večer namočím kroupy (č. 3) do vody. Ráno přidám sůl a vegetu
a vařím. Do poloměkkých krup přidám nadrobno nakrájenou kapustu
a vše doměkka vařím. Zvlášť v kastrůlku rozpustím nakrájený uzený bůček a přidám
do polévky. Dochutím podle potřeby.

Polévka z růžičkové kapusty
2 hrsti růžičkové kapusty
lžíce oleje
1 rajče
1 brambor
lžíce droždí
3 lžíce mouky
majoránka
pažitka
sůl
V litru vody uvaříme růžičkovou kapustu s nakrájeným bramborem, majoránkou a droždím. 
Do vařící polévky za stálého míchání pomalu vsypeme mouku a povaříme.
Do chladnoucí polévky (45 stupňů) a přidáme olej. Na talíři pak ještě osolíme a přidáme 
kousky rajčete a nasekanou pažitku.

Kedlubnová
2 střední kedlubny
1 litr vody
1 1/2 lžíce
hladké mouky
4 až 5 dkg Héry
nové koření
 pepř
sůl
pažitka
petrželka
Kedlubny nakrájíme na kostičky a dáme i s kořením vařit. Z mouky a Héry usmažíme
velice světlou jíšku. Když jsou kedlubny měkké, zahustíme polévku jíškou
a ozdobíme pažitkou a petrželkou.

Z mladých kedluben
2 mladé kedlubny i s listy (pokud nejsou chemicky ošetřeny)
1 mrkev
2 větší růžice květáku
vývar
Kedlubny a mrkev nakrájíme na malé kousky, přidáme nadrobno nakrájený květák
a na nudličky nakrájené kedlubnové listy, možno přidat pokrájené mladé kopřivy
a libeček. Vše vaříme doměkka.



Kedlubnová polévka
0,75 l vývaru z kostí
2 kedlubny
lžíce mouky
10 g másla
1/2 dl mléka
hrst rýže
petržel
mrkev
půl kostky masoxu
sůl
Z tuku a mouky připravíme jíšku, zalijeme ji vývarem z kostí a osolíme. Dobře rozmícháme.
Přidáme na kostičky nakrájené kedlubny a rýži. V průběhu vaření přidáme masox.
Před dovařením přidáme mléko a krátce povaříme. Hotovou polévku dochutíme nakrájenou 
petrželkou.

Bílá kedlubnová s máslovými noky
3 až 4 mladé kedlubny
1 menší cibule
5 dkg tuku typu másla
1 kávová lžička sladké papriky
3/41 vody
1 kelímek smetany nebo bílého jogurtu
1 lžíce hladké mouky
sůl
Kedlubny nakrájíme na silnější nudličky (cca 3x1/2 cm). Na tuku zpěníme nadrobno
nakrájenou cibulku s kávovou lžičkou sladké papriky, přidáme pokrájenou kedlubnu
a necháme trochu podusit. Zalijeme vodou, osolíme a vaříme do změknutí kedlubny.
Zahustíme smetanou nebo jogurtem s rozmíchanou polévkovou lžící hladké
mouky. Podává se s máslovými noky, které zavařujeme zvlášť. Máslové noky:
utřeme 4 dkg tuku typu másla s 1 celým vejcem a špetkou soli. Přidáme 3 lžíce polohrubé
mouky, vypracujeme těstíčko, které necháme asi 10 minut odstát, pak kávovou
lžičkou vykrajujeme nočky a zavaříme do vařící osolené vody.

Z brukve gigant
Giganta nastrouhám na hrubém struhadle. Cibuli a česnek nakrájím a dám na tuk
(perla, rama) mírně zesklovatět, na to po chvilce dám nastrouhanou brukev, mírně
podusím s přidáním trochy červené papriky, potom zaleju horkou vodou a dám vařit.
Přidám na kostičky nakrájenou mrkev, trochu pórku a vrchovatou lžíci pohankové
lámanky. (Nemusí být, pokud nechcete mít polévku hustou.) Osolím, přidám polévkové
koření (masox, Podravka) a nakonec ve dvou lžících smetany rozmíchám
asi půl kávové lžičky hladké mouky a tím to zahustím. Nakonec přidám trochu majoránky,
oregana, zelené petrželky a pažitku. Krátce ještě povařím.



Bílá koprová
1 mrkev
1 petržel
1 brambor
kousek pórku 
povaříme v 1/2 litru vody. Osolíme. Přidáme záklechtku z 1 lžíce hladké mouky a vody, 
povaříme. Pak přidáme ½ l kefíru nebo podmáslí, lžíci Ramy a lžíci sekaného kopru. Podle 
chuti přisladíme. Je výborná i studená.

Jednoduchá koprová
2 brambory (na kostičky) uvařit v osolené vodě, zahustit jíškou a rozmíchat vejce.
Do hotové přidat kopr - již nevařit, dochutit polévkovým kořením Aromát.

Koprová polévka
1/2l mléka nebo smetany
vejce
hladká mouka
kopr
sůl
cukr
Máme-li mála času a chceme rychlou polévku, uvaříme bílou polévku s koprem. Do hrnce 
dáme asi půl litru vody a přivedeme k varu. Smetanu nebo mléko rozmícháme se lžící hladké 
mouky o zavaříme do vroucí vody a necháme převárnout. Přidáme rozkloktané vajíčko a 
necháme přejít varem. Nakonec do polévky zamícháme najemno pokrájený čerstvý nebo 
sterilovaný kopr. Podle chuti přisolíme, přidáme trošku cukru. Do polévky je možné přidat 
pokrájené vejce, které jsme předem uvařili natvrdo. 

Koprová polévka se sójou
100 g vařených sójových bobů
400 g brambor
0,1 l mléka
hrst posekaného kopru
2 lžíce oleje
2 lžíce mouky
citronová šťáva
sůl
kmín
Nakrájíme brambory a dáme je společně s kmínem vařit do litru vody. Za vaření pomalu 
vmícháme mouku a přidáme mléko.
Když jsou brambory měkké, přidáme vařené sojové boby a odstavíme. Po částečném 
vychladnutí přidáme olej, sůl a posekaný kopr.
Ochutíme citronovou šťávou.



Kopřivová
Mladé vrcholky kopřivy (žahavky) uvařím ve vodě se zeleninovým bujónem.
Propasíruji nebo ručním mixérem rozmixuji. Zahušťuji dle zásob, buď lučinou, nebo
taveným sýrem, bramborovou kaší v prášku, Solamylem či maizenou. Výborný
je libeček jako koření a pak se dá hotová zdobit hlavičkami sedmikrásek (syrových).
Vypadá to jako pohádková polévka.

Pohanková s kopřivami
100 g pohanky
2 mrkve (asi tak 100 g)
1 až 2 hrsti mladých kopřiv (podle chuti)
 2 polévkové lžíce oleje
 mořská sůl
sójová omáčka
1 až 2 stroužky česneku
1 litr vody
Kopřivy propláchnu, nasekám a nejlépe ještě najemno rozmixuji s trochou vody.
Připravené kopřivy povařím (asi 5 minut) s mrkví nakrájenou na kolečka. Mezitím si
i několikrát spařím pohanku (přebranou), aby ztratila svou typickou vůni, a přidám ji
do polévky. Povařím dalších asi 15 minut. Pokud se udělá pěna, tak ji seberu. Odstavím
z ohně a dochutím solí, olejem, sójovou omáčkou a česnekem. Nechám pod
pokličkou dojít. Když chci, aby se chlapi víc zasytili, tak uvařím ve zvláštním hrnečku
na kostičky nakrájené brambory (víc brambor a míň vody) a ty tam naleju i s vodou.
Buď tak, nebo rozmixované. V zimě se dá použít do polévky kadeřávek nebo
kapusta, ale i nasekané kopřivy s vodou se dají zmrazit.

Kopřivová polévka s vejcem
Kopřiva je u nás na zahradě vážená rostlina. Dbáme, aby se nerozšiřovala, ale také aby ze 
zahrady nevymizela. Často ji sečeme, abychom měli mladé rostliny. Kopřivových polévek je 
mnoho - třeba zapražená se zeleninou, s masovými knedlíčky, s brambory, chlebem a 
klobásou po maďarsku, s čočkou a rýži po arabsku a ještě mnoho dalších. Asi do 1,2 l vývaru,
třeba z polévkové kostky, dáme vařit nakrájenou karotku. Mezitím připravíme ze 2 lžic másla 
(margarinu), 2 lžic polohrubé mouky a nakrájené cibule jíšku. Prošleháme ji s polévkou a 25 
minut vaříme. Asi 10 minut před koncem varu vsypeme misku propraných a nasekaných 
mladých kopřiv, ochutíme pepřem, po případě přisolíme, je-li nutno. Nakonec zamícháme 2 - 
4 lžíce zakysané smetany a lžíci citrónové šťávy a stáhneme z ohně. Zvlášť ve vodě okyselené
octem připravíme „ztracená" vejce ze 4 malých vajec (do mírné vroucí okyselené a osolené 
vody opatrně vklepneme obsah vejce a necháme ztuhnout). Na každou porci dáme jedno 
„ztracené" vejce, přelijeme horkou polévkou. Chceme-li tuto sytou polévku podat jako večeři,
doplníme kostičkami žemle, osmažené na tuku.



Kubánská polévka z cukrové kukuřice
Je to ostrá a chutná polévka. Můžeme jako základ použit vývar z vepřového, slepičího, rybího
masa, po případě „plodů moře", podle chuti i s masem nakrájeným na větší kousky. Na 
kastrolu rozehřejeme dvě lžíce másla, přidáme velkou nakrájenou cibuli, dva až tři stroužky 
na plátky nakrájeného česneku a zpěníme dosklovita. Polom přidáme větší šálek čerstvých, 
zmrazených nebo sterilovaných kukuřičných zrn, oloupané, na větší kusy nakrájené dva velké
brambory, menší šálek nakrájené tykve (cukety, v nouzi i celer), chilli papričku (polévka musí
mít říz) a pár minut mícháme a opékáme. Zalijeme litrem a čtvrt vývaru, osolíme, přidáme 
velké nasekané rajče a maličkou konzervu rajského protlaku, osolíme, opepříme a vaříme, až 
brambory změknou. Ochutíme půl lžičkou mletého koriandru, bobkovým listem, špetkou 
tymiánu a pár minut vaříme. Nakonec přidáme vařené či pečené maso, prohřejeme a 
podáváme. Můžeme přidat plátek citronu.

Kukuřičná
250 g kukuřice (mražené nebo z klasu)
250 g žampionů
250 g kapusty (nebo brokolice)
2 středně velké brambory
1 větší cibule
2 kostky slepičího bujónu
2 stroužky česneku
200 ml trvanlivé smetany
21 vody
Do vody dáme vařit kukuřici, brambory, oloupané a na plátky nakrájené žampiony
a cibuli. Po třiceti minutách, je-li kukuřice měkká (mražená je brzy), přidáme bujonové
kostky, na nudličky nakrájenou kapustu (nebo růžičky brokolice) a vaříme
ještě 15 minut. Poté prolisujeme do polévky česnek a přidáme smetanu. Povaříme
ještě 5 až 7 minut, nakonec polévku dochutíme aromatem, vegetou nebo wegi.
Podáváme s černým chlebem jako samostatné jídlo.

Kukuřičná polévka s pórkem
40 g másla
150 g pórku (1 menší kus)
20 g hladké mouky
40 g hrubé kukuřičné mouky
100 ml mléka
2 plátky toastového chleba
2 lžíce sterilované kukuřice ve slaném nálevu
sůl
pepř
pažitka nebo lahůdková cibulová nať
Z másla a mouky připravte růžovou jíšku a nechte ji vychladnout.
Pórek nakrájejte na kolečka a krátce povařte (asi 4 minuty), aby zůstal zelený. Pak ho 
nerezovým sítkem vyjměte a rychle zchlaďte pod tekoucí studenou vodou. Vývarem z pórku 
zalijte jíšku a rozšlehejte metlou.



Polévku přiveďte do varu, doplňte horkou vodou na 1200 ml tekutiny a přidejte kukuřičnou 
mouku. Vše dobře provařte. Na zahuštění přidejte starší toastový chléb předem namočený v 
mléce a protřený sítem. Vše nechte přejít varem.
Nakonec přimíchejte povařený pórek, přidejte 2 lžíce kukuřice z plechovky a krátce prohřejte.
Ozdobte natí pažitky nebo lahůdkové cibulky.

Polévka z kukuřice
Na lžíci másla a lžíci oleje lehce osmažte kousek čerstvé nakrájené feferonky a 1 nakrájenou 
zelenou papriku, posypte lžičkou sladké červené mleté papriky, vsypte 1 konzervu sterilované
kukuřice, zalijte cca 1 litrem vody, ještě přidejte 1 červenou nakrájenou papriku. podle chuti 
sypký slepičí bujón, sůl a krátce povařte. Při podávání doplňte každou porci lžící ušlehané, ne 
zcela tuhé, ale krémové šlehačky.

Květáková s knedlíčky
1 květák uvařený doměkka
1/2 másla, ze kterého uděláme jíšku (tmavší)
knedlíčky
1/2 kg strouhanky
2 vejce
voda
sůl - vše smíchat a utvořit malé kuličky
Když je květák uvařený, tak ho rozšťouchám ve vodě, ve které se vařil, a zavařím
knedlíčky. Když knedlíčky vyplavou na povrch, zavařím jíšku. Provařím 10 minut.
Nakonec dám petrželku.

Květáková s krupicovými noky
Polévka:
trochu oleje
1 menší cibule
3 dkg droždí
lžíce hladké mouky
malý květák,
cca 1 1/4 l vody
kostička masoxu
sůl
pepř
Noky:
1 celé vejce
trochu mléka
kávová lžička oleje
sůl
hrubá krupice
Začneme přípravou noků, aby krupice nabobtnala. Do hrnku rozklepneme vejce,
přidáme mléko, olej, sůl, krupici a vidličkou rozšleháme řidší těsto. Před zavařováním



do polévky by mělo být vláčné a nemělo by se v polévce rozvařovat, ale noky
nesmí být tvrdé. Podle toho buď přidat mléko, nebo krupici. Do polévky zkusíme
na špičku lžičky udělat nok a ochutnáme. Při dělání noků lžičku vždy ponoříme do
polévky, aby nám nok dobře sklouznul. Polévka: na oleji necháme zesklovatět cibulku,
rozdrobíme droždí, necháme seškvařit, přidáme hladkou mouku a chvíli
osmahneme, zalijeme trochou studené vody a jíšku rozvaříme. Dolijeme vodou,
přidáme na malé růžičky rozkrájený květák i s částí košťálu, osolíme a asi 15 minut
povaříme, až je květák měkký. Přidáme masox, zavaříme noky, dosolíme a opepříme.

Květáková
1 květák
2 mrkve
4 brambory
2 lžíce hladké mouky
sůl
muškátový květ
1 lžíce tuku (Perla)
3 dl mléka
1 vejce
polévkové koření Klasik
petrželová nať
Nejprve na tuku osmažíme částečně nakrájený a částečně nastrouhaný květák
a nastrouhanou mrkev. Přidáme sůl, muškátový květ a zalijeme vodou (asi 2 litry).
Přidáme na kostičky nakrájené brambory a spolu vaříme. Když je všechno měkké,
v mléce rozkvedláme vejce, mouku a polévku tím zalijeme. Necháme přejít varem
a přidáme polévkové koření, petrželku a podáváme s chlebem.

Krémová květáková polévka
1 květák
tuk nebo olej
hladká mouka
½l mléka
voda
pepř
sůl
masox               
Květák rozeberte na růžičky a dvě třetiny uvařte doměkka asi v  půl litru vody s masoxem. 
Potom vodu slijte a květák rozmačkejte. Připravte světlou jíšku, zřeďte vodou z vaření, 
rozšlehejte a krátce povařte. Pokud se utvořily žmolky, rozmixujte je. Osolte, opepřete, přilijte
mléko. Do krémové 
polévky nahrubo nakrájejte zbylý květák a povařte jej. Polévka velmi dobře chutná s 
celestýnskými nudlemi.



Mrkvová polévka
Mrkev
brambory
tuk a hl. mouku na jíšku
pepř
sůl
1 1/2 l vody
zelená petrželka
Mrkev a brambory nakrájíme na malé kostičky a uvaříme doměkka. Asi ze 4 dkg tuku a 4 dkg
mouky uděláme jíšku, zavaříme do polévky a necháme chvilku povařit. Podle chuti opepříme,
osolíme a naposled přidáme zelenou petrželku. Můžeme také nejdřív mrkev osmažit na 
kousku tuku či oleje a teprve potom přidat brambory a vařit. Vtom případě je lepší mrkev 
nastrouhat na hrubém struhadle, osmažená mrkev dá polévce lepší chuť a jasnější barvu

Mrkvová
1/2 kg mrkve
21 vody
2 kostky masoxu (vývar)
muškátový oříšek
sůl
maggi
máslo
kapání - rozšleháme vajíčko, trošku vody, hrubou mouku
Postrouháme mrkev na jemném slzičkovém struhadle. Na másle podusíme mrkev
až dostane jinou barvu. Zalijeme vývarem (nebo vývarem ze dvou masoxů).
Pak dáme kapání, povaříme a dochutíme postrouhaným muškátovým oříškem, solí,
popřípadě maggi.

Z mrkve a pomerančů
2 větší pomeranče
2 plátky slaniny nakrájené na větší proužky
900 ml vody
1 cibule
350 g nastrouhané mrkve
1 lžíce sekané pažitky
sůl
Pomeranč oloupeme, hrnec naplníme slaninou, vodou omytou pomerančovou
kůrou a celou cibulí. Pomeranč rozkrojíme a šťávu z něj přidáme k tekutině v hrnci
spolu s mrkví, pažitkou, solí a pepřem dle chuti. Vaříme 5 až 8 minut. Další pomeranč
rozkrojíme, výseče nasekáme a vložíme do polévky těsně před podáváním.
Polévku lze jíst teplou i studenou.

Mrkvová polévka
6 velkých mrkví (nebo asi 600g), oloupaných a nakrájených na větší kusy



10 g másla
2 lžíce olivového oleje
1 malá cibule, nakrájená nadrobno
2 velké stroužky česneku, nakrájený na plátky
4 cm oddenek zázvoru, oloupaný a najemno nastrouhaný
2 pomeranče
1 kostka zeleninového bujónu bez glutamanu
sůl
pepř
nať petržele nebo libečku na ozdobu
Ve větším hrnci rozehřejte máslo a olivový olej. Přidejte mrkev, cibuli, česnek a zázvor a na 
mírném až středním ohni restujte za občasného míchání 10 minut. Zalijte 750 ml horké vody, 
přidejte kostku vývaru a přiveďte k varu.
Jakmile se polévka vaří, zmírněte oheň a vařte pomalu 10 – 15 minut, nebo dokud mrkev
nezměkne – ne déle, ztratila by chuť. Pak odstavte z ohně, nechte mírně zchladnout a přesuňte
do stojacího mixéru, kde polévku umixujete na hladkou tekutinu. Pokud používáte tyčový 
mixer, rozmixujte polévku přímo v hrnci.
Těsně před podáváním vmíchejte šťávu vymačkanou z pomerančů, ale už znovu nepřihřívejte.
Osolte a opepřete podle své chuti a podávejte.

Mrkvovo-drožďová
Několik očištěných, na kolečka nakrájených mrkví lehce povaříme asi v 1 l vody.
Mezitím na oleji či másle (2 lžíce) osmahneme 4 až 5 dkg droždí, přidáme 4 lžíce
mouky a osmahnuté přidáme k mrkvi. Přidáme asi 1/4 až 1/2 l mléka (s kouskem
čerstvého másla pro chuť) s 1 masoxem. Povaříme. Dochutíme petrželkou. Místo
mléka může být sladká smetana.

Mrkvová
Asi 10 až 12 dkg nastrouhané mrkve lehce osmahneme na lžíci oleje nebo
kousku másla. Z 1 lžíce (asi 2 dkg) hladké mouky a trošky oleje nebo másla uděláme
světlou jíšku. Zalijeme 1/2 l vody, povaříme, přidáme osmahnutou mrkev a hrst polévkových
nudlí. Povaříme a die chuti přisolíme. Uvedené množství je pro 2 porce.

Mrkvová polévka
6 velkých mrkví (nebo asi 600g), oloupaných a nakrájených na větší kusy
10g másla
2 lžíce olivového oleje
1 malá cibule, nakrájená nadrobno
2 velké stroužky česneku, nakrájený na plátky
4cm oddenek zázvoru, oloupaný a najemno nastrouhaný
2 pomeranče
1 kostka zeleninového bujónu bez glutamanu
sůl
pepř



nať petržele nebo libečku na ozdobu 
   Ve větším hrnci rozehřejte máslo a olivový olej. Přidejte mrkev, cibuli, česnek a zázvor a na 
mírném až středním ohni restujte za občasného míchání 10 minut. Zalijte 750 ml horké vody, 
přidejte kostku vývaru a přiveďte k varu. 
   Jakmile se polévka vaří, zmírněte oheň a vařte pomalu 10 – 15 minut, nebo dokud mrkev 
nezměkne – ne déle, ztratila by chuť. Pak odstavte z ohně, nechte mírně zchladnout a přesuňte
do stojacího mixéru, kde polévku umixujete na hladkou tekutinu. Pokud používáte tyčový 
mixer, rozmixujte polévku přímo v hrnci. 
   Těsně před podáváním vmíchejte šťávu vymačkanou z pomerančů. ale už znovu 
nepřihřívejte. Osolte a opepřete podle své chuti a podávejte.

Mrkvová polévka
0,3 l vody
100 g mrkve
hrst listů polníčku
20 g cibule
10 g másla
2 lžíce hladké mouky
sůl
pepř
majoránka
Mrkev a cibuli nastrouháme najemno na struhadle a smažíme na másle. Zaprášíme moukou, 
znovu osmahneme, zalijeme vodou, mírně osolíme a okořeníme a povaříme.
Před podáváním posypeme posekanými listy polníčku.

Orientální mrkvová polévka
   Dalo by se říci, že to je pokrm pro řidiče, studenty, pro všechny, kteří pracují s počítači, 
zkrátka pro ty, co namáhají zrak. A to nemluvím o dobrém vlivu mrkve na žlučník, játra, na 
růst dětí a při zánětech dýchacích cest. Zkusíme trochu jinou polévku -  zdaleka. Vezmeme asi
½ kg mrkve, hrubě ji nastrouháme a spolu s pokrájenou cibulí osmahneme na 2 lžících oleje. 
Přidáme lžíci kari - kořeni, po špetce skořice, pepře a chilli, zamícháme, opečeme a zalijeme 
1,2 l vývaru (třeba z bujónové kostky).
  Povaříme a nakonec zahustíme šálkem zakysané smetany, rozmíchané se lžící polohrubé 
mouky. Pomalu, za stálého míchání, krátce povaříme. Ochutnáme, chce to možná maličko 
soli. A úplně nakonec posypeme sekanou petrželkou.
 Orientální mrkvovou polévku můžeme doplnit kostičkami žemle osmažené na másle.

Okurková zeleninová
Salátová okurka
mrkev
celer
brambory
vegeta
máslo



kuřecí nebo vepřový vývar
nové koření
celý černý pepř
cibule
sůl
kysaná smetana
Z 2 až 31 vody, cibule, koření, soli a kostí (vepřová žebra, kuřecí kosti) uvaříme vývar.
Připravíme si zeleninu – nastrouháme mrkev, celer, oloupeme a pokrájíme na
kostičky 3 až 4 brambory. Oloupanou sladkou okurku nastrouháme nahrubo, na
pánvičce rozpustíme kousek másla a osmažíme okurku. Hotový vývar scedíme do
většího hrnce, přivedeme do varu, přidáme osmaženou okurku, strouhanou zeleninu,
nakrájené brambory. Vaříme, dokud brambory nezměknou. Dochutíme vegetou
a přidáme kysanou smetanu.

Okurková teplá - generační
2 až 3 brambory
1/4 l mléka
trocha mouky
salátová okurka
lžíce kopru
sůl
kmín
1 vejce
Do osolené vody s kmínem dáme vařit na kostky nakrájené oloupané brambory.
Až jsou poloměkké, přidáme mléko, ve kterém jsme rozkvedlali hladkou mouku. Dáme
na mírný oheň a chvíli povaříme. Potom dáme rozkvedlané vejce. A opět mírně
povaříme. Polévku odstavíme a přidáme jemně nastrouhanou salátovou okurku
a trochu kopru. Necháme chvíli stát, aby polévka nasála vůní kopru a okurky. Může
se přidat s mlékem i kefír nebo podmáslí, chceme-li kyselejší chuť. U nás se tento recept
dědí z generace na generaci a v žádné kuchařce jsem ji nenašla.

Studená okurková
Bílý jogurt
salátovou okurku
sterilovaný kopr
sekané vlašské ořechy
česnek
sůl
Do bílého jogurtu nahrubo nastrouháme okurku, přidáme kopr, ořechy a ochutíme
česnekem a solí. Polévka musí být hustá. K dobře vychlazené polévce přikusujeme
rohlík.

Polévka ze salátových okurek
200 g neoloupané okurky



1 zeleninový bujón
hladká mouka
1/2 l vody
1 dcl smetany
petrželka
tavený sýr
Neoloupanou okurku nakrájíme na kostičky, bujón nastrouháme a vhodíme do vroucí vody. 
Přidáme pepř, necháme povařit a nakonec dáme smetanu, do které jsme dobře rozmíchali 
hladkou mouku, dáme rozvařit tavený sýr a přidáme petrželku. Podáváme s opečenou 
houskou či vekou. 

Z kvašáků a s hovězím masem
25 až 30 dkg kvašených okurek
25 dkg kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer, pórek)
30 dkg hovězího masa na polévku
8 brambor (střední)
1 zakysaná smetana
2 lžíce hladké mouky
sůl
vegeta
zelená petrželka
Do hovězího vývaru přidáme na kostičky nakrájené brambory, nahrubo nastrouhanou
zeleninu a vaříme 20 minut. Pak přidáme uvařené a na kousky nakrájené
maso, nahrubo nastrouhané kvašené okurky a přidáme mouku rozmíchanou
s vodou a chvíli povaříme. Ochutíme solí a vegetou. Toto vše zalijeme zakysanou
smetanou. Při podávání zasypeme čerstvou petrželkou.

„Koprookurkovka"
Oloupeme 3 brambory a nakrájíme je na kostičky. Dáme do 2litrového hrnce a do
3/4 zalijeme vodou. Osolíme a dáme povařit. Když jsou brambory skoro měkké,
přidáme čerstvé okurky nakrájené na jemné pásečky a jemně nasekaný kopr. Z vody
a mouky uděláme zálivku, kterou polévku zahustíme. Vše okyselíme octem,
osladíme a dosolíme. Když je mouka provařená, přidáme 3 lžíce sušené smetany
a 2 vejce. Necháme ještě chvilku provařit a polévka je hotová.

Lákovka
5 až 6 kusů velkých okurek kvašáků neboli rychlokvašek 
    (ve slaném nálevu) i s lákem 
mrkev
4 střední brambory (nakrájené na kostky)
1 smetana ke šlehání
1 lžíce hladké mouky
sůl



kmín
vegeta
Brambory povaříme v osolené a okmínované vodě. Až jsou téměř uvařené, přidáme
nastrouhané okurky s mrkví a ještě chvíli povaříme. Zahustíme moukou rozšlehanou
ve smetaně a přidáme i lák z okurek a vegetu na dochucení.

Pórková s pohankou
Nejdříve si uděláme světlou jíšku z hladké mouky (5 dkg) a másla nebo umělého
rostlinného tuku (3 dkg), kterou zalijeme 11/2  l studené vody, přidáme 1 kostku
masoxu. Když se voda začne vařit, dáme do ní na kostky nakrájené brambory (2 až
3 podle velikosti), 1 hrst pohanky a hlavně pórek, nakrájený na drobné kousky i se
zelenou částí. Po uvaření brambory ještě rozmačkáme na drobné kousky, tím se polévka
ještě zahustí. Podle chuti přisolíme, servírujeme s krutony.

Pórková smetanová
1 velký pórek
5 středně velkých brambor
1 sladká šlehačka
5 až 7 dkg másla
sůl
Pórek zpěním na másle, zaliji vodou (asi 1 l), přidám brambory, osolím a vařím, až
jsou brambory měkké. Nakonec vše rozmixuji se šlehačkou. Polévka musí být krémovitá,
na talíři se ozdobí půlkou vařeného vejce a petrželkou.

Pórková s farářskou jíškou
Tři větší pórky nakrájíme na drobná kolečka, krátce (cca 5 minut) podusíme na 
másle v hrnci, ve kterém budeme vařit polévku. Poté nalijeme na podušený pór 3/4
litru horké vody, kterou uvedeme do varu a přidáme 1 kostku „Zlatého bujónu". Do
této vařící vody s pórem vykrajujeme malé nočky z farářské jíšky. Vaříme cca 10 minut
(podle velikosti nočků) a polévka je hotová. Solíme velmi opatrně. Příprava farář- 
ské jíšky: do rozehřátého tuku (oleje) nasypeme 2 až 3 lžíce hladké mouky. Za stálého
míchání usmažíme bledou jíšku, spíše řidší. Sundáme z plotny a po jedné minutě
vhodíme do jíšky 1 syrové vejce a mícháme tak dlouho, až se vejce s jíškou
spojí. Poté zavaříme do polévky.

Australská pórková
5 velkých pórků
5 velkých brambor
olej
pepř
sůl
bujón
Pórek nakrájíme na kolečka, dáme do hrnce s olejem a chvíli osmahneme. Zalijeme



vodou, přidáme na malé kostičky nakrájené brambory, pepř, sůl a bujón
v kostkách. Po změknutí zeleniny můžeme ručním mixerem rozšlehat na krémovou
polévku. Pokud máme rádi polévku, kterou musíme kousat, tak jen nalijeme do
talířů.

Pórková mléčná
2 pórky
3 brambory
1 kostka masoxu
sůl
6 lžic oleje
15 dkg tvrdého sýra
1,5 litru vody
0,5 l trvanlivého mléka
zelené natě (pažitka, petrželová nať, celerová nať, libeček)
3 rohlíky
Rohlíky nakrájím na kolečka silná asi 1 cm a opeču na suchém plechu v troubě.
Do hrnce dám 6 lžic oleje, na kterém podusím na kolečka nakrájený pórek a na
kostičky nakrájené brambory; osolím, zaliji vodou a přidám masox (je také možné
dát 1,5 I vývaru). Krátce povařím a přidám 0,5 I mléka. Před podáním přidám nahrubo
nastrouhaný sýr, zelené koření. Pečivo si bere každý podle své chuti.

Pórková polévka s houskovými knedlíčky
150 g pórku 
40 g másla 
60 g hladké mouky sůl
muškátový oříšek zelenou petrželku
Na houskové knedlíčky:
30 g másla 
Sůl 
1 vejce
100 g strouhanky
4 lžíce mléka zelenou petrželku
5 g másla na talíř
Očištěný a opraný pórek rozkrájíme na malá kolečka, uvaříme ve slané vodě doměkka. Z 
másla a mouky mezitím připravíme světložlutou jíšku, rozředíme ji vývarem z pórku. Pórek 
prolisujeme, přidáme k polévce a vše dobře povaříme. Nakonec přidáme muškátový oříšek a 
zelenou petrželku. Houskové knedlíčky připravíme tak, že do másla umíchaného se solí 
přidáme vejce, mléko a sůl, nasekanou petrželku a podle potřeby strouhanou housku. Z těsta 
děláme malé knedlíčky, ty pak dáme na talíř s máslem a zalijeme vroucí polévkou. Pak dáme 
obsah talíře do polévky a povaříme 4 až 5 minut.



Pórková s morkovými knedlíčky
2 větší pórky, které nakrájíme
2 až 3 morkové kosti
2 vejce
jíška
sůl
muškátový květ
pepř
Nejprve z kostí opatrně vyndáme morek a kosti dáme vařit na 1 a 1/2 hodiny do studené
vody. Morek utřeme s 2 vejci do hladka, osolíme, přidáme muškátový květ
a tolik strouhanky, aby se mohly tvořit kulaté knedlíčky. Když jsou kosti povařené,
vývar přecedíme. Uděláme světlou jíšku z 3 lžic hladké mouky a 2 lžic oleje (mám
ji vždy v lednici v zásobě). Hotovou jíšku rozkvedláme do vývaru, osolíme, opepříme
a 10 minut povaříme. Přidáme rozkrájený pórek, vaříme 5 minut a nakonec
5 minut povaříme knedlíčky.

Pórková se žampiony
50 dkg pórku, žampiony (houby – mohou být i sušené)
cibule
kmín
pepř
sůl
růžová jíška
zelený hrášek (čerstvý, sterilovaný, mražený)
 vegeta
1 vejce
petrželová nať
osmažená houska, toastový chléb
Očištěný, vodou propláchnutý pórek dám vařit do 2 litrů vody (nakrájený na půlcentimetrová
kolečka). Žampiony, eventuálně i jiné houby, posekám nadrobno a vydusím
na cibulce, ochutím kmínem, pepřem, solí. Používám-li houby sušené, předem
je na půi hodiny namočím do vody. Po chvilce varu přidám k pórku houby, růžovou
jíšku, zelený hrášek, vegetu; vařím cca 20 minut, dosolím. Na závěr přidám
1 vejce rozšlehané do nočků a pak se již polévka moc nemíchá, dochutí se zelenou
petrželkou. Podává se s osmaženou, na kostičky nakrájenou houskou (je-li k obědu)
nebo jako polévka „svačinková" či k večeři s opečeným toastovým chlebem.

Pórková polievka s kvasnicovými knedličkami
Knedličky:
droždia 3 kocky
vajcia 2ks
cesnak 2-3 strúčiky
majoránka 1 lyžička
strúhanka 
soľ, korenie
Polievka:



pór 1ks
maslo 2lyžice
cesnak 2 strúčiky
kurací vývar (alternatívou je kvasnicový extrakt)
sladká smotana  3dcl
čerstvé mleté korenie, muškátový oriešok
soľ štipka
lístky čerstvej majoránky (sušená nie je vhodná)
Knedličky:
Droždie rozdrobíme na panvicu. Zatiaľ čo sa bude rozpúšťať,  nakrájame najemno cibuľu. 
Keď je droždie rozpustené, pridáme šalotku. Keď sa droždie začne opäť zrážať na panvici, 
stiahneme ho z ohňa a necháme vychladnúť. Pridáme jedno vajce,  osolíme, okoreníme. 
Pridáme nasekanú čerstvú majoránku a cesnak nakrájaný na plátky rozotrený so soľou a 
zamiešame. Zahustíme strúhankou (prisypávame ju postupne), aby vznikla homogénna hmota
. Cesto necháme chvíľku odpočívať. Zamiešame a z hmoty vytvarujeme menšie guľôčky. 
Varíme približne 10 minút. 
Polievka:
Nakrájame pór, pridáme ho do hrnca s rozpáleným maslom. Pridáme aj na plátky nakrájaný 
cesnak, nie však veľa, aby neprebil chuť póru. Orestovaný pór zalejeme kuracím vývarom, 
povaríme 10-15 minút.  Potom prilejeme smotanu, okoreníme, osolíme. Varíme ďalších asi 5 
minút. Dochutíme  soľou, korením a muškátovým orieškom. Na záver ešte pridáme nasekané 
lístky čerstvej! majoránky, môžeme aj maslo, aby bola polievka jemnejšia.
TIP: Pokiaľ máte radšej hustejšiu polievku, môžeme pridať varené zemiaky rozmixované vo 
vode, v ktorej sa varili.

Pšeničná polévka
50 g čerstvě umleté pšenice
100 g naklíčené pšenice
kmín
majoránka
2 mrkve
2 brambory
trocha hrášku
petrželová nať
2 lžíce oleje
50 g tvrdého sýra
Do litru vody dáme vařit nakrájené brambory, nastrouhanou mrkev, hrášek, naklíšenou 
pšenici, olej, kmín a majoránku.
Při vaření pomalu vsypeme a vmícháme umletou pšenici. Osolíme. Do hotové polévky na 
talířích přidáme nasekanou petrželovou nať a strouhaný sýr.

Gazpacho z rajčat
1 bageta



750 g zralých rajčat
1 salátová okurka (cca 500g)
150 g zelených paprik
1 malá cibule
100 ml olivového oleje
3 lžíce vinného octa
1 lžíce soli
špetka mletého pepře
listy řapíkatého celeru
1/2 lžičky tabaska
Bagetu namočte do vody a nechte nasáknout. Během této doby omyjte rajčata, slupku křížem 
nařízněte, spařte je ve vroucí vodě a oloupejte. Potom opláchněte papriky, očistěte je a spo-
lečně s rajčaty nakrájejte na malé kostičky. Okurku oloupejte a nastrouhejte nahrubo a 
očištěnou cibuli nakrájejte najemno.
Z každé zeleniny odeberte část (asi čtyři lžíce) a dejte stranou. Zbytek nasypte do mixéru, 
přilijte olej a ocet, osolte a opepřete. Nakonec přidejte navlhčenou vymačkanou bagetu a vše 
rozmixujte na hladkou krémovou polévku.
Rozmixovanou polévku vložte na jednu hodinu do chladničky odležet. Poté ji dosolte, 
dochuťte tabaskem a ozdobte lístky řapíkatého celeru. Nakrájenou zeleninu podávejte k 
polévce zvlášť v miskách.

Zeleninová polievka Gazpacho
Cesto na chlieb:
hladká múka 350g
droždie 7-8g
cukor 1 čajová lyžička
soľ
voda 150ml
olivový olej 6 PL (resp. 80g)
Plnka do chleba:
olivy 1 hrsť
cesnak 2strúčiky
čerstvé paradajky 2ks
sušené paradajky hrsť
mozarella 2ks
jarná cibuľka 1ks
čerstvá bazalka
soľ, korenie
olivový olej
čerstvý rozmarín na dekoráciu
Polievka:
uhorka šalátová 1ks
paprika 1ks
cesnak 2 strúčiky
paradajky (počas zimného obdobia môžeme použiť paradajky z plechovky)  cca 6 ks alebo 2 
hrnčeky
soľ, korenie
citrónová šťava z 1 citrónu



cukor ½ lyžice
striedka z toastového chleba podľa potreby
Cesto:
Múku preosejeme do misy, pridáme rozdrobené droždie do prostriedku, cukor, soľ a zalejeme 
vodou s olivovým olejom. Miesime buď ručne alebo kuchynským robotom. Vypracované 
cesto posypeme múkou, prikryjeme utierkou a necháme 30-40 minút vykysnúť.  
Chlieb:
Rukami roztiahneme cesto, aby bolo 1,5-2 cm široké. Vyvaľkáme valčekom a necháme ešte 
20 minút odstáť, resp. vykysnúť. Potom ho vložíme do rozpálenej rúry a pečieme na 180°C 
asi 20 minút. Hneď ako ho vytiahneme z rúry, potrieme ho olivovým olejom.
Plnka do chleba:
Všetky suroviny nakrájame na plátky. Chlieb rozkrojíme pozdĺž, na spodnú časť naukladáme 
na neho plátky mozarelly, paradajok čerstvých aj sušených, cesnaku, olivy, jarnú cibuľku, 
listy bazalky, okoreníme, osolíme a pokvapkáme olivovým olejom. Priklopíme vrchnou 
časťou a dáme späť do rúry. Pečieme, kým sa mozarella nerozpustí.    
Polievka:
Umytú zeleninu nakrájame na kocky, dáme do misy, pridáme celé strúčiky cesnaku, cukor, 
citrónovú šťavu, osolíme, okoreníme a všetko rozmixujeme v mixéri. 
Pokiaľ použijeme čerstvé paradajky, rozmixujeme ich so striedkou z toastového chleba, aby 
sa polievka zahustila.
Mixujeme podľa chuti buď dohladka alebo si môžeme v polievke nechať malé kúsky 
zeleniny.
Polievku necháme vychladiť.
Vychladenú polievku podávame s cibuľkou, uhorkou, môžeme osoliť, okoreniť a poliať 
olivovým olejom. Celý plnený chlieb ešte potrieme olivovým olejom a posypeme nasekaným 
rozmarínom.

Studená tomatová polévka – gaspačo
Rozpis na 4 porce:
600g rajčat
1dl suchého cherry
20g soli
10g mletého bílého pepře
Vše rozmixujeme a do pěny přidáme 50g nadrobno nakrájené okurky, 20g nadrobno 
nasekaného česneku, 100g tomatového concasé, spojené se 100g extra virgin olivového oleje. 
Dochutíme bílým pepřem a solí a na polévky dáme krutónky z bílého chleba.

Rajská s rýží
1 kg pěkně červených rajských jablíček podusíme na zrůžovělé cibulce. Potom je
zalijeme vodou (asi 1 1/2 až 2 l), přidáme 1 střední bramboru, hrst ovesných vloček,
sůl. Necháme uvařit a vše rozmixujeme a přelijeme přes sítko (rajčatové slupky
a jádra se pořádně nerozmixují). Uvaříme trochu rýže a dáme do polévky. Je-li příliš
ostrá, lze ji zjemnit kostkou cukru.



Rajská s máslovými nočky
5 až 6 rajčat (v zimě mražená)
1 velká cibule
asi 100 g másla
1 bobkový list
6 až 7 zrnek pepře
2 kuličky nového koření
2 celerové natě
1/4 kapusty
1 mrkev,
2 až 3 růžičky květáku
1 1/2 až 2 l vody
sůl
4 až 5 lžic máslové světlé jíšky
1 vejce
50 g másla
polohrubá mouka
zelená petržel
podle chuti vegeta
Rajčata nakrájíme na 1/4 a cibuli na kroužky, dusíme s kořením a solí, stále mícháme.
Zalijeme vodou, přidáme zeleninu a vaříme doměkka. Přes cedník zavaříme
jíšku, polévku scedíme a vrátíme do ní jemně rozetřenou mrkev, případně květák. Zavaříme
malé nočky (pečlivě rozmícháme v hrnečku vejce s máslem a moukou), dosolíme,
kořeníme sekanou zelenou petrželí a asi 1/2 kávové lžičky vegety.

Lehká rajčatová
1/2 kg vyzrálých rajčat nakrájíme na kousky, vložíme do menšího kastrolu, podlijeme
troškou vody a dusíme asi 10 minut. Na lžíci másla zpěníme nadrobno nasekanou
cibuli a přes husté sítko na ni propasírujeme podušená rajčata. Přilijeme asi
1 1/2 l vody a uvedeme do varu. Okořeníme vegetou a polévkovým kořením, případně
přisolíme. Zavaříme jen krátce – asi 5 minut. Jako zavářku můžeme použít buď
vajíčkové knedlíčky (vejce, hladká mouka, zelená nasekaná petrželka) nebo přímo
na talíř připravíme před nalitím polévky strouhaný tvrdý sýr. Posypeme zelenou
petrželkou. Proti tradiční husté rajčatové je ta moje lehkým rajčatovým vývarem
s jemně nakyslou chutí.

Rajská s jablky
5 dkg rostlinného tuku
2 lžíce hladké mouky
4 až 5 jablek
1 kostka masoxu nebo 1 l vývaru
3 dl rajčatové šťávy
sůl
cukr
citronová šťáva
Z tuku a mouky uděláme světlou jíšku. Zalijeme 1 l vody a přidáme kostku masoxu



nebo zalijeme vývarem, necháme povařit, pak přidáme rajčatovou šťávu, necháme
také přejít varem. Nakonec přidáme jablka nastrouhaná na struhadle jako
na štrůdl, dochutíme solí, cukrem a citronovou šťávou. Můžeme také přidat zelenou
petrželku.

Rajčatová smetanová
1 a 1/21 mléka (smetany - napůl)
5 dkg hladké mouky
40 dkg čerstvých rajčat
sůl
cukr
pepř
petrželka
3 dkg másla
3 dkg sýra
V části mléka rozmícháme dohladka mouku a přilijeme do zbylého horkého
mléka. Povaříme. Rajčata rozdusíme a prolisujeme přes síto. Osolíme, přisladíme
a okořeníme dle chuti. Ozdobíme petrželkou, strouhaným sýrem a plátkem vajíčka,
uvařeného natvrdo.

Krémová polévka z čerstvých rajčat
  Údajně první v USA začal na své zahradě pěstovat rajčata Thomas Jefferson. Od té doby 
jsou v USA v oblibě a jsou masově rozšířena. Rajčatová polévka je zde favoritem mezi 
polévkami. Vyrábí se průmyslově a autorem obalu světoznámé Maxwellovy rajčatové polévky
byl slavný malíř slovenského původu Andy Warhol. Takže jak na rajčatovou polévku: v hrnci 
na lžíci másla zpěníme nakrájenou cibuli, karotku a půl šálku celerové bulvy nebo řapíků. 
Přidáme asi sedm dobře vyzrálých pokrájených rajčat a společně podusíme. Pak přidáme 
šálek vody a směs rozmixujeme. Zalijeme asi půl l vody a dáme vařit spolu s bobkovým 
listem, čtyřmi hřebičky, lžičkou mletého pepře a lžičkou sušené bazalky. Osolíme a přidáme 
lžíci či dvě cukru. Mezitím na třech lžících másla ze čtvrt šálku mouky připravíme světlou 
jíšku. Tu přidáme do rajčatové polévky a povaříme, aby byla hustá. Lze přidal i bujónovou 
kostku a utřený stroužek česneku. Nakonec přidáme šálek zakysané smetany, ozdobíme 
čerstvou bazalkou. K tomu se hodí kostičky housky osmažené na másle.

Rajčatová polévka s těstovinami
1 malý lilek
2 stroužky česneku
cuketu
2 lžíce oleje z kukuřičných klíčků
sůl
pepř
2 balíčky těstovin v rajčatové omáčce,
500 ml hovězího vývaru
snítku majoránky



Lilek a cuketu nakrájíme na kostky, česnek posekáme. Rozehřejeme olej a zesklovatíme na 
něm česnek. Přidáme lilek a cuketu, opečeme a pak asi 8 minut dusíme na malém ohni. V 
případě potřeby můžeme přilít vodu. Výrazně opepříme a osolíme. Přidáme těstoviny s 
omáčkou, vývar a dál postupujeme podle návodu na obalu. Polévku rozdělíme do talířů a 
podáváme sypanou lístky majoránky.

Rajčatová polévka č. 1
5-8 dobře vyzrálých až přezrálých rajčat
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
2 lžíce vlasových nudlí lépe domácích nebo sójových
cukr na dochucení
Rajčata nakrájíme na čtvrtky, dáme je do hrnce, přidáme asi dvě lžíce vody a krátce jen asi 5 
minut je vaříme. Ručním šlehačem je pak rozšleháme, propasírujeme přes síto (ne hliníkové), 
dáme znovu na oheň a vmícháme kuličku másla předem promíchanou s hladkou moukou. 
Polévku doplníme zvlášť uvařenými nudlemi nebo také ovesnými vločkami a ochutíme 
cukrem.

Rajčatová polévka č. 2
1 l rajčatové šťávy
1 kostka masoxu
4 lžíce předvařené rýže
sůl
cukr
citrónová šťáva
celerová nať
4 lžíce zakysané smetany
Do šťávy dáme vařit masox a rýži. Polévku podle chuti upravíme solí, cukrem a citrónovou 
šťávou a nakonec doplníme jemně nasekanou natí. Na talířích polévku doplníme smetanou.

Rajčatová polévka s nudlemi
6 dl vody
300g rajčat
20g celeru
20g cibule
1 dl mléka
20g másla
250g hl. mouky
20g nudlí
sůl
petrželku
Na části tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme celer, osmahneme, přidáme rajčata, 
společně podusíme a zalijeme vodou. Když se rajčata rozvaří, polévku prolisujeme a přidáme 
mléko rozkvedlané s hladkou moukou, sůl a povaříme. Zvlášť uvaříme v osolené vodě nudle, 



propláchneme je a dáme do polévky prohřát. Do hotové polévky přidáme čerstvé máslo a 
usekanou petrželovou nať.

Rajská polévka s česnekem
Pro 4 osoby – 
2 cibule
40g másla
1-2 mrkve
3-4 brambory
1,25 l vody
500g rajčat nebo 3 lžíce rajského protlaku
sůl
2 stroužky česnek
4 lžíce smetany
Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na másle, přidáme mrkev a brambory pokrájené na 
kostky, zalijeme vodou a přivedeme do varu. Do vroucí směsi přidáme pokrájená rajčata, sůl a
vaříme, až zelenina změkne. Polévku rozmixujeme nebo prolisujeme. Na talíře rozdělíme 
rozetřený česnek, zalijeme polévkou a přidáme lžíci smetany.

Letní polévka z rajčat
aneb česká fantazie na italský způsob.
Na trošce olivového oleje necháme zesklovatět nakrájenou cibuli, přidá se drobet nakrájeného
česneku. Když se ohřeje i ten, zalijeme vodou a přidáme kostku masoxu. Posolíme, opepříme 
a vaříme spolu s bobkovým listem. Po 10 minutách varu přidáme nakrájená rajská jablíčka, 
necháme je projít varem, přidáme pažitku, petržel, libeček, zkrátka vše zelené ze zahrádky. 
Když začnou rajčata ztrácet konzistenci, polévka je hotová.

Rajčatová polévka se zelím
50 g zelí
půl malé cibule
5 lžic kečupu
hrst sójové drti
lžička hladké mouky
0,3 l vody
sůl
pepř
petržel
Do vařící vody dáme uvařit na kostičky nakrájené zelí a hrst sojové drti, kterou jsme si 
nechali nabobtnat. Zahustíme na sucho opraženou moukou, přidáme nadrobno nakrájenou 
cibuli a povaříme.
Když je vše měkké přidáme kečup a petrželku. Maličko opepříme a podle chuti osolíme.

Studena rajčatová
1/2 až 3/4 kg rajčat
smetana



sůl
Rajčata rozkrojená na čtvrtky zalijeme vodou a rozvaříme. Rozvařená rajčata
propasírujeme přes hustý cedník, osolíme a dle chuti můžeme jemně přisladit či okyselit,
poté zalijeme 1 dl smetany. Polévku necháme vychladnout a studenou ji v horkých
dnech podáváme s plátky bílého pečiva.

Mléčná s rajčaty
1 1/41 mléka
40 dkg rajčat
15 dkg hladké mouky
sůl
špetka pepře
Do vařícího mléka vmícháme mouku, kterou jsme rozkvedlali s trochou studené
vody a za stálého míchání povaříme. Čerstvá rajčata podusíme a protlačíme sítem,
přidáme do mléka a asi 5 až 7 minut ještě povaříme. Ochutíme solí, pepřem, případně
špetkou cukru.

Rajská s hlávkovým zelím
Olej nebo sádlo
1 cibule
menší hlávka bílého zelí
1 lžička sladké červené papriky
1 lžíce hladké mouky
1 rajský protlak
sklenička rajčatové šťávy
1/4 kg vepřového masa (plec, ale může být i jiné) nakrájeného na malé kostičky
koření: 
bobkový list
nové koření
kmín
sůl
cukr
špetka skořice
citronová kůra
hřebíček
k dochucení případně kostka bujónu
Na omastek dáme smažit cibulku, maso, přidáme mouku, papriku a nadrobno
nakrájené zelí. Přidáme veškeré koření a dusíme. Potom přidáme protlak, zalijeme
rajčatovou šťávou a doplníme asi litrem a půl vody. Vaříme přibližně 3/4 hodiny.
Vyndáme vyvařené koření a citrónovou kůru.



Rajská „s utajenou mrkví"
1 lžíce oleje
1 velká cibule
2 stroužky česneku
1 dl smetany
2 menší mrkve
1 rajský protlak
1/2 kostky bujónu
sůl
pepř
bobkový list
oregano
cukr
Na oleji osmažím cibuli, pokrájenou mrkev, česnek, zaliji litrem vody, přidám bujón,
bobkový list, koření a 20 minut vařím. Bobkový list vytáhnu, povařenou zeleninu
rozmixuji tyčkovým mixerem (je možno prolisovat), dám znovu na oheň, přidám
protlak, krátce povařím, přiliji smetanu, dochutím solí a špetičkou cukru. K tomu
podávám smaženou housku. Polévku na talíři můžeme přizdobit malou špičkou 
zakysané smetany, kterou umístíme doprostřed.

Blesková rajská
Nepasírovaný kečup (domácí výroby - záměrně nepasírovaný pro tuto polévku),
hladká mouka, cukr, rama. Hladkou mouku rozmícháme v troše vody,
zalijeme do potřebného množství vody a asi po 5 až 6 minutách povaření přidáme
kečupovou směs, podle chuti dochutíme cukrem. Po odstavení z ohně přidáme malý
kousek ramy. Výbornou součástí polévky mohou být fazolky, nakrájené na proužky
(aby polévka mohla být opravdu blesková - tedy uvařené předem a v tom případě
použijeme i vývar z fazolek).

Voňavá rajská polévka
2 porce
 
plátek másla
1-2 malé cibulky šalotky
1 lžička hladké mouky
1 malý rajský protlak
1 lžička cukru
750 ml vývaru nebo vody, ale doporučuji použít i rajskou šťávu
1 bobkový list
2 hřebíčky
kousek celé skořice
špetka mleté skořice
špetka muškátového oříšku
špetka soli
přívarek do polévky:
vlasové nudličky nebo těstovinová rýže, popřípadě vařená bílá rýže



na vylepšení chuti a přikrášlení:
mladé lístky celerové natě nebo libečku na ozdobu
kysaná smetana na velké finále přímo na stole
Cibulku oloupeme, drobně nasekáme a zpěníme na másle. Zaprášíme malou lžičkou hladké 
mouky, přidáme rajský protlak, lžičku cukru, promícháme, krátce orestujeme a zalijeme 
studeným vývarem nebo rajskou šťávou (možno i půl na půl). Metličkou dobře rozmícháme a 
polévku navoníme kořením. Přidáme hřebíček, celou skořici, bobkový list a špetku mleté 
skořice a zastrouhneme špetkou muškátového oříšku. Podle chuti malinko přisolíme a 
polévku 15 až 20 minut zvolna provaříme. Jako přívarek do polévky jsou vhodné vlasové 
nudličky nebo dušená či těstovinová rýže. Nezapomeneme si každou porci horké polévky 
ozdobit natrhanými lístky svěže zelené barvy. Kdo si přilepší lžící husté kysané smetany, 
dobře mu tak :-) Rajská polévka je pro mě vždycky dosti vznešená dobrota, kterou se sluší 
pěkně přikrášlit. Často si kaloricky zahýřím a na stůl postavím ještě misku s opečenými a 
máslem vonícími krutonky z bílého pečiva. 

Z hlávkového salátu s koprem
2polévkové lžíce oleje
3 až 5 lžic hladké mouky
3 plátky uzené slaniny nebo bůčku
1/41 zákysu (nebo bílého jogurtu či kysané smetany)
1/4 l mléka
3 až 4 brambory
asi 1 kávová lžička soli (dle chuti a zdravotního stavu)
vegeta
ocet nebo citronová šťáva
1 kávová lžička cukru (nemusí být)
1 kávová lžička kopru (může být i více)
1 až 2 hlávky salátu (podle velikosti) 
Na oleji opražíme slaninu (bůček) na škvarečky, zasypeme moukou a uděláme
světlou jíšku. Tu pak zalijeme zákysem (jogurtem, kysanou smetanou) a za stálého
míchání necháme přejít varem. Zalijeme mlékem, vložíme brambory, podle potřeby
přidáme vodu a necháme brambory uvařit doměkka. Mezitím si omyjeme rozebraný
salát a nakrájíme jej na tenké, nepříliš dlouhé nudličky. Když máme brambory uvařené,
dochutíme polévku solí, vegetou, cukrem, octem (citronovou šťávou), koprem
a necháme na mírném plamenu 2 minuty vřít, aby se chutě spojily. Do odstavené polévky
vsypeme nakrájený hlávkový salát. Při podávání můžeme do každé porce přidat
jednu lžíci pochoutkové smetany.

Salátová polévka
1/4 kusu většího hlávkového salátu
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
1 lžíce kopru
2 lžíce smetany



 Z másla a mouky připravíme světlou zásmažku, zalijeme ji vodou a dobře provaříme. Pak 
přidáme nadrobno nakrájený salát, předem pečlivě opraný, nadrobno nakrájený kopr a 
povaříme již jen dvě minuty. Do hotové polévky přidáme smetanu.

Z podmáslí s hlávkovým salátem
1 1/2 až 2 dl podmáslí rozkvedláme ve vodě a dáme vařit. Vaříme asi pět minut.
V 1 dl polotučného osoleného mléka rozkvedláme 1 lžíci hladké mouky. Vlijeme
k polévce a dobře povaříme. Očistíme 1 hlávku salátu, omyjeme a nakrájíme asi
na 1 cm široké proužky a dáme do hotové polévky, kterou jsme omastili lžící másla.
Přidáme vařené brambory a osolíme.

Letní salátová
2 l vody
7 středních brambor nakrájených na kostky
2 kávové lžičky soli
1 kávová lžička Podravky
1/2 kávové lžičky celého kmínu
1/2 kostky masoxu
1 střední cibule
2 až 3 saláty (dle velikosti)
2 polévkové lžíce másla (alfa, rama)
2 polévkové lžíce hladké mouky
11 mléka
0,5 dl octu
4 dl vody
Salát namočíme na 10 minut do studené vody a rozdělíme na samostatné listy. Po
jejich umytí natrháme listy na čtvrtky a půlky, podle jejich velikosti. Do pětilitrového
hrnce na polévku dáme nakrájené brambory a 2 litry vody. Přidáme sůl, Podravku,
masox, kmín a uvedeme do varu. Asi po deseti minutách vaření dolijeme k bramborám
1 litr mléka a znovu uvedeme do varu. Mezitím si připravíme zásmažku tak,
že nadrobno nakrájenou cibuli dusíme na másle doměkka, pak přidáme hladkou
mouku a mírně ji na másle opražíme (asi 1/2 minuty). Pak dolijeme 4 dl vody a necháme
za stálého míchání zhoustnout. Takto připravenou zásmažku vlijeme
do vařící polévky. Potom vkládáme do polévky na kousky natrhaný salát. Až je v polévce
všechen, necháme přejít varem a vypneme sporák. Polévku podáváme
vlažnou a na talíři dochucujeme octem (cca 1 až 2 kávové lžičky, dle chuti). Při
vaření musíme volit pracovní postup tak, aby se polévka nevařila déle jak 25 minut,
aby se nerozvařily brambory. Dbáme také, aby v samotném závěru nedocházelo
ke zbytečnému převařování salátu (ztráta chuti a tvaru). Polévku podáváme vlažnou
proto, aby po přidání octa nedošlo ke sražení mléka. Polévka má pak jedinečnou
chuť, kterou jí dodává salát s octem.

Sójová polévka s obilím
200 g brambor



50 g pšenice
100 g vařené soje
ocet
2 mrkve
kmín
sůl
olej
voda
petržel
Pšenici vaříme asi půl hodiny a brambory 20 minut. Po uvaření spolu vše smícháme a 
přidáme vařené sójové boby a přidáme nakrájenou mrkev.
Po chvíli přidáme olej. Podle chuti přisolíme a před servírováním přidáme nasekanou 
petrželovou nať a ocet

Polévka s tofu
pro 4 osoby:
300g pekingského zelí (1/4 hlávky)
1000ml vody nebo zeleninového vývaru
200g libového bůčku nakrájeného na nudličky
360g sýra tofu
½ lžičky mletého zázvoru nebo kmínu
1 lžička soli
  Zelí rozdělíme na listy, které pečlivě omyjeme pod tekoucí vodou. Zelné listy vložíme do 
hrnce, zalijeme vodou nebo vývarem a povaříme zhruba 10 minut. Potom k zelí přidáme na 
nudličky nakrájený bůček a vaříme, až maso změkne, přibližně po dobu 40 minut.
  Do polévky přidáme kousky sýra tofu a po vaříme asi 12 minut. Na konec hotovou polévku 
ochutíme mletým zázvorem nebo kmínem a solí. Ihned podáváme.

Jemná špenátovo-sýrová
Tavený sýr 800 g
máslo 50 g
čerstvý nebo mražený špenát 600 g
hladká mouka 80 g
koření dle chuti (např. vegeta, česnek, oregano, bazalka)
muškátový květ
bílá houska 200 g
drůbeží vývar 800 ml
sůl a pepř podle chuti
Na másle orestujeme hladkou mouku, zalijeme drůbežím vývarem, osolíme, přidáme 
muškátový květ, tavený sýr a za stálého míchání zavaříme. Na mírném ohni povaříme alespoň
20 minut, přidáme sekaný nebo mražený špenát a dochutíme kořením. Jakmile je polévka 
povařená, můžeme podávat spolu s nudličkami housky, které jsme v troubě osmažili 
dokřupava.



Špenátová
Povařím nastrouhanou zeleninu, přidám špenát, trochu mléka, jíšku, kapání -
vajíčko rozmíchám s polohrubou moukou, a to liji do polévky přes dírky na velkém
struhadle. Ochutím solí, česnekem.

Špenátovka
Na tuku (máslo, olej) osmažíme jemně nakrájenou cibulku, a když zesklovatí, přidáme
k orestování hrst ovesných vloček a hrubě nastrouhanou mrkev. Do tohoto
základu vložíme kus zmraženého špenátu, který mírně podlijeme vodou a necháme
rozpustit. Potom dolijeme potřebným množstvím vody (dáme jí tolik, aby byla
polévka spotřebována najednou, protože, jak známo, špenát se nemá ohřívat) a uvedeme
k varu. Nakonec rozklepneme a rozmícháme vajíčko. Záleží na kuchařce, zda
ještě přidá do polévky zásmažku – není nutná, protože pokrm zahustí ovesné vločky.
Finálně ochutíme solí, česnekem, majoránkou a vegetou.

Špenátová polévka
0,4 l vody
125 g zmrazeného špenátu
0,1 l mléka
10 g másla
2 lžíce mouky
stroužek česneku
žloutek
sůl
pepř
Do vody vložíme zmrazený špenát, mírně osolíme a vodu přivedeme do varu. Na malé 
pánvičce zvlášť rozehřejeme máslo, přidáme mouku a vytvoříme jíšku. Když je jíška hotová, 
odstavíme ji a zalejeme trochou vody.
Rozmícháme a vlijeme do polévky, kterou pak dobře povaříme. Před podáváním zjemníme 
polévku žloutkem, okořeníme česnekem, pepřem a podle potřeby osolíme.

Špenátová s krupicovými nočky
Zůstane-li nám 1 porce uvařeného špenátu, nikdy jej nevyhazujeme, ale použijeme
na polévku. Jeden litr vody přivedeme do varu, dáme špenát a hned krupicové
nočky; osolit. Celková doba 7 minut. Krupicové nočky: na 1 vajíčko asi 1 1/2 až
2 lžíce dětské krupice, oříšek másla, špetka prášku do pečiva, sůl. V hrnku vidličkou
vše promícháme, malou lžičkou vykrajujeme nočky přímo do polévky. Jsou rychle uvařené.
Tyto nočky stejně dobře chutnají ve všech masových polévkách. Do luštěninových
polévek je připravuji bez prášku do pečiva.

Šťovíková s uzeninou
Do hrnce dáme vařit asi půl litru vody a přidáme umytý, najemno nakrájený šťovík



- asi tak 2 hrsti. Necháme chvíli povařit, přidáme trochu soli, maggi a na kostky nakrájenou
uzeninu (salám, klobásku nebo kabanos). Oloupeme 3 až 4 brambory, pokrájíme
je na kostky a vaříme 20 minut. Po změknutí dolijeme vodou nebo raději vývarem,
tak něco přes půl litru i víc, a přidáme také trochu mléka. Po zavaření přilijeme
šlehačku (nebo zakysanou smetanu, ale šlehačka je nejlepší) a trochu zahustíme.
Nakonec rozkvedláme vajíčko a zamícháme do polévky. Povaříme.

Šťovíková parádní
1 1/21 vody 
1/4 kg hovězího žebra
1/4 kg vepřové krkovice
1 cibuli
sůl
pepř
3 ks bobkového listu
8 ks hřebíčku
 5 ks nového koření
3 vejce vařená natvrdo
2 lžíce másla
100 g šťovíku
400 g brambor
1/8 l smetany
ocet dle chuti
Hovězí a vepřové maso - nejlépe hovězí žebro a vepřová krkovice - vaříme ve vodě,
do které dáme cibuli, sůl, bobkový list, hřebíček, nové koření, do změknutí. Mezitím
si uvaříme vejce a na másle krátce osmahneme pokrájený šťovík. Vývar scedíme
a dáme do něj vařit na kostky pokrájené brambory. Když jsou poloměkké, přidáme
pokrájená vejce, pokrájené maso, šťovík, zalijeme smetanou a krátce povaříme.
Podle chuti osolíme, opepříme a přikyselíme. Podáváme s chlebem.

Šťovíková hovězí
Uvaříme čistý hovězí vývar, do kterého přidáme 1 kostičku masoxu. Když je maso
měkké, vyndáme ho a nakrájíme. Do vývaru dáme na kostičky nakrájené brambory.
Ty vaříme zvlášť a než se nám uvaří, můžeme si připravit šťovík. Ten jsme natrhali
někde na louce (na jaře je obzvlášť křehký). Šťovík opereme, očistíme listy od
stonků, pokrájíme na menší kousky, abychom porušili jejich hrubou strukturu,
a osmažíme na másle. Šťovíku dáme dvě plné hrsti. Mezitím se uvařily brambory,
které přidáme do vroucí polévky. Společně s nimi vyklepneme 3 až 4 celá vejce,
která necháme srazit a potom vařečkou opatrně zamícháme, aby se trochu roztrhala.
Poté přidáme smetanu zadělanou moukou a necháme dále povařit. Nakonec
přidáme na másle osmažený šťovík a necháme přejít varem. Pokrájené maso vrátíme
zpět. K polévce lze přikusovat chléb.



Staročeská šťovíková polévka
větší hrst šťovíku
60 g přepuštěného másla
40 g hladké mouky
1000 ml hovězího vývaru
200 ml sladké smetany
sůl
špetka mletého bílého pepře
1 žloutek na zjemnění
vložka do polévky:
kostičky bílé žemle opražené na suché pánvi
Šťovíkové lístky otrháme a nakrájíme na menší kousky. Na rozpuštěném másle krátce 
orestujeme, zaprášíme hladkou moukou a za stálého míchání upražíme bledou jíšku. Zalijeme 
ji studeným hovězím vývarem a metličkou prošleháme, abychom v polévce neměly moučné 
hrudky. Podle chuti přisolíme a zvolna cca 20 minut provaříme. Do hotové polévky vmícháme
smetanu a špetku bílého pepře. Chuť polévky zjemníme žloutkem, který vmícháme do již 
odstaveného hrnce s polévkou a poté ji už nevaříme. Polévka tak získá krásně hladkou a 
krémovou texturu a chuť se změní na doslova sametově jemnou. Podáváme s kostičkami bílé 
žemle, předem opražené na suché pánvi. Ke šťovíkové polévce klidně zakousněte i z 
bochníčku dobrého kváskového chleba.

Švestková studená polévka
pro 4 osoby:
500g švestek
500ml vody
100ml sladšího bílého vína
1 vanilkový lusk
240g cukru krupice
2 lžičky škrobové moučky
Na pudink:
tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání formiček
85g změklého másla
3 vejce
1lžíce hrubě nastrouhaných mandlí
75g rozdrobených piškotů
Na ozdobení:
4 švestky, 4 snítky meduňky
1. Švestkám otrháme stopky, rozpůlíme je, vyjmeme pecky a půlky švestek vložíme do hrnce. 
Zalijeme je vodou, vínem, přidáme vanilkový lusk a na mírném ohni je 10 minut vaříme. 
Potom je propasírujeme a vzniklou šťávu ochutíme 120g cukru. Ke škrobové moučce přidáme
2 lžičky studené vody a rozmícháme ji. Rozpuštěnou škrobovou moučku za stálého míchání 
vléváme do polévky a vše prošleháme.
2. Polévku asi 10 minut na mírném ohni povaříme, potom ji necháme zchladnout, rozlijeme 
do misek a vložíme do chladničky vychladit. Formičky na pudink vymažeme tukem a 
vysypeme hrubou moukou. Změklé máslo šleháme za postupného přidávání 100g cukru do 
pěny. Poté postupně vešleháváme žloutky, až vznikne hustá žloutková pěna. Z bílků ušleháme
sníh, vmícháme do nich zbylý cukr a vyšleháme v tuhý sníh. Troubu předehřejeme na 180° C.



3. Do žloutkové pěny vmícháme mandle a rozdrobené piškoty. Zamícháme a přidáme tuhý 
sníh. Opatrně promícháme a těstem naplníme připravené formičky, které vložíme do pekáčku 
s horkou vodou (měla by dosahovat do poloviny výšky formiček). Vložíme do trouby a 
zhruba 30 minut pečeme. Upečený pudink vyklopíme z formiček a rozdělíme jej do 
vychlazené polévky, kterou zdobíme kousky švestek a meduňkou či mátou.

Trnková
Do 1 l vody dáme rozvařit 2 až 3 lžíce švestkových povidel. Ve 1/4 l smetany
rozkvedláme 2 až 3 lžíce polohrubé mouky a povaříme v polévce. Osolíme, případně
mírně okyselíme a přidáme samostatně uvařené brambory.

Švestková z Kysúc
3/41 vody
15 až 20 kusů čerstvých švestek
1/4 l sladké smetany
sůl
celý pepř
2 až 3 polévkové lžíce hladké mouky
trochu másla
trochu cukru 
podle uvážení cibulku
10 středně velkých brambor
které vaříme zvlášť v jiném hrnci v celku, nekrájené a nesolené. Solíme až po uvaření. Do 
osolené vroucí vody dáme 2 až 3 kuličky pepře a vypeckované švestky a krátce povaříme. 
Zahustíme sladkou smetanou s rozkvedlanou hladkou moukou. Vaříme do zhoustnutí. 
Odstavíme z tepla a do uvařené hotové polévky dáme malý plátek másla a kávovou lžičku 
krystalového cukru. Podle chuti můžeme na másle  zpěnit pokrájenou cibuli a též přidat. 
Podáváme s uvařenými bramborami.

Slivková polievka 
sušené slivky (podľa chuti)
klinčeky 10-15 ks
škorica celá 2 ks
soľ
vanilkový cukor (podľa chuti)
biele víno 1 hrnček
maslo (môžeme si zo smotany a trochy teplej vody spraviť aj doma v maselnici)
cukor (na karamel)
Cesto:
hladká múka (podľa chuti)
vajce
trošku vody
Do hrnca s vodou nasypeme slivky. Pridáme škoricu, klinčeky, štipku soli a necháme variť.



Medzitým si pripravíme cesto: zmiešame hladkú múku s vajcom, prilejeme málinko vody 
a vymiesime cesto. Vyvaľkáme ho, pomúčime, preložíme napoly a nakrájame na hrubšie 
rezance, tie pokrájame na asi 1,5 cm dlhé rezančeky. 
V hrnci si spravíme karamel z cukru, zalejeme ho jednou menšou naberačkou vody (môžeme 
použiť vodu, v ktorej sa varia slivky). Maslo necháme roztopiť na slabom ohni.
Rezance dáme variť do vody, v ktorej sa varia slivky, až kým nevyplávajú na povrch a potom 
prilejeme roztopené maslo a karamel.  Môžeme doliať aj biele víno a necháme prevariť.

Čerešňová polievka
voda ½ l
čerešne 400-500g
klinčeky 2-3ks
škorica celá 1ks
citrón dôkladne umytý 1ks
cukor 2 lyžice
soľ štipka
červené víno 1,5 dl
hladká múka 2 lyžice
smotana na varenie
 Do kastróla nalejeme vodu, pridáme klinčeky, škoricu, nastrúhame trošku citrónovej kôry 
a necháme zovrieť. Keď začne voda vrieť, škoricu a klinčeky vyberieme.
Čerešne vykôstkujeme, dáme do vriacej vody a povaríme asi 5 minút. Pridáme cukor a soľ. 
Vytlačíme šťavu z citrónu (najlepšie cez sitko).
Pripravíme si zátrepku: Do misky dáme hladkú múku a rozmiešame ju so smotanou na 
varenie.
Za stáleho miešania ju prilejeme k variacim sa čerešniam a povaríme ďalších asi 5 minút. 
Potom stiahneme z ohňa a prilejeme víno a polievku necháme vychladiť.

Z topinamburů
Topinambury (očistit, nakrájet na kostičky), máslo, mouka, vývar (zeleninový, masový,
ze žlutého hrachu), zbytky masových šťáv, zelená petrželka (posekat),
houska (nakrájet na kostky, osmažit) Topinambury dusit na másle 1/4 hodiny,
zaprášit moukou, zalít vývarem a masovou šťávou, uvařit doměkka. Vsypat zelenou
petržel. Osmaženou housku dát jako vložku do polévky až na talíři.

„Rambulice"
1 l vody
200 g jablek
200 g hrušek
troška soli
Oloupané ovoce nahrubo nastrouháme a vaříme asi 20 minut v málo osolené vodě.
Přidáme asi 50 g cukru (dle chuti) a 2 dl sladké smetany, ve které jsme rozkvedlali
30 g másla. Povaříme. Do hotové polévky dáme kousek másla. K tomu podáváme
vdolky.



Teplá ovocná polévka
Jahody, meruňky, jablka, v zimě dětská ovocná přesnídávka, 3 lžíce ovesných vloček, cukr.
Vločky propláchneme a v trošce vody namočíme. Mezitím rozmixujeme ovoce s malým 
množstvím cukru. Namočené vločky uvaříme doměkka (stačí 5 minut). Tuto vločkovou kaši 
pak smícháme s rozmixovaným ovocem. Vločky s výživou již není třeba přislazovat. 
Podáváme jako teplou večeři nebo svačinu.

Ovocná pro horký letní den
1 1/2 až 1 3/41 vody nebo ovocné šťávy (můžeme i smíchat)
2 pudingové prášky s ovocnou příchutí (lze použít i solamyl, pokud
      jsme použili ovocnou šťávu)
cukr (dle chuti) 
citronová šťáva
ovoce – kompotované (1 malá sklenka třešní, 1 malá sklenka
     meruněk, 1 malá sklenka jahod) nebo čerstvé (jahody, meruňky, jablka, banán)
Vodu (šťávu) zahřejeme a zavaříme v ní pudingové prášky. Povaříme 2 minuty.
Ovoce pokrájíme. Tvrdé ovoce vhodíme do pudingové hmoty a ještě chvilku povaříme,
aby ovoce změklo. Měkké nebo kompotované ovoce již nevaříme. Podle
chuti osladíme a okyselíme citronovou šťávou. Podáváme vychlazené místo polévky
v horkých letních dnech.

Ovocné letní
Můžeme použít následující ovoce: 
jablka, meruňky, broskve, jahody, třešně, višně, rybíz (musíme cedit), taktéž angrešt
Do litru vody dáme 400 až 500 g zvoleného ovoce (peckoviny bez pecek, jablka
bez jádřinců a oloupaná) a rozvaříme. Jahody jsou lepší v mléce. Na zahuštění
použijeme maizenu, podle chuti osladíme, případně zvýrazníme citronovou šťávou.
Do jablečné polévky je výborná zavařená rýže a ochucení skořicí. Zjemnit polévky
můžeme žloutkem rozkvedlaným ve sladké smetaně. Jahodovou polévku děláme
tak, že mléko, rozkvedlaný žloutek, cukr a maizenu přivedeme do varu a do vařící
vmícháme rozmixované jahody a již nevaříme. Uvařené třešně, višně, meruňky,
broskve z vývaru vyjmeme a rozmixujeme, případně ještě propasírujeme. Polévky
podáváme teplé nebo vychlazené.

Prázdninové ovocné
Když byly děti menší, vařila jsem každé prázdniny ovocné polévky. Základ byl
vždy stejný - vodu do hrnce, přidat kousek lusku vanilky, trošku zahustit škrobovou
moučkou a povařit. A potom dohotovit podle toho, jak zraje ovoce - například jahody:
část jsem rozmixovala a přidala do vlažného základu. Už jsem samozřejmě
nevařila. Podle chuti a druhu ovoce přisladit, nebo zakápnout citronovou šťávou
a nakonec jsem přidala menší jahody celé. Podávat s piškoty. Další byla malinová:
maliny do základu jsem propasírovala, aby tam nebyly pecičky. Pokračovala třešňová,



višňová, meruňková, angreštová a na závěr broskvová. Větší ovoce jsem samozřejmě 
pokrájela na kostičky. Ještě teď je v létě občas vařím, i když „dětem" už je 18 a 20 let. 
Dává si je s nimi i babička.

Studená melounová polévka
100g melounu
1 salátová okurka (75g)
150g rajčat
2 lžíce (20g) citrónové šťávy
pepř
paprika
karí
sůl
sladidlo
1 lžíce petržele
250g netučného kefíru
1 ks žitného pečiva (50g)
Dužinu melounu nakrájíme na kostičky, okurku oloupeme, rozkrájíme a rozmixujeme spolu s 
melounem, citrónovou šťávou a kořením. Rajčata rozpůlíme a dáme spolu s petrželí do misky.
Přelijeme melounovým pyré a zředíme vychlazeným kefírem. Dochutíme a podáváme s 
pečivem.

Zeleninová přesnídávková
4 větší mrkve
4 petržele
1 střední celer
2 masoxy
2 gulášové minutky Vitana
2 větší cibule
4 palice česneku (ne stroužky)
4 větší brambory
1 sáček kysaného zelí případně 1 sklenice marinovaného zelí
asi 1 litr uzeného vývaru
30 dkg nakrájeného uzeného masa, případně nadrobno nakrájené uzeniny (kabanos)
trošku papriky, pepře, majoránky
sádlo
Nejdříve si připravíme všechny suroviny na misky. Očištěnou kořenovou zeleninu
nastrouháme na kráječi na nudličky, cibuli a česnek oloupeme a odděleně nakrájíme
na drobné kousky, brambory nakrájíme na drobné kostky, ze zelí vymačkáme vodu
a překrájíme na menší kousky a nakrájíme uzeninu, případně uzené maso na kostičky.
Na sádle zpěníme cibulku, přidáme česnek, necháme chvíli zpěnit (ne dlouho,
aby nezhořkl), přidáme všechnu kořenovou zeleninu, chvíli za stálého míchání podusíme,
dále přidáme na kostky nakrájené brambory a zase chvilku dusíme. Přidáme trošku sladké 
papriky, pepř a podlijeme horkou vodou. Přidáme nakrájené uzené maso, případně uzeninu, 
masox, zelí a všechno uvedeme do varu a povaříme, až jsou brambory měkké. Uzený vývar 
přidáme v průběhu vaření. Gulášovou minutku rozmícháme v trošce studené vody, vlijeme



do polévky a za občasného míchání rozvaříme. Hotovou polévku dochutíme rozdrcenou 
majoránkou a zjemníme zakysanou smetanou.

Pavlíkova jarní
1 až 1 ½ l vody
pórková nať (celý pórek)
pažitka
kadeřavá petržel
sterilovaný hrášek
zelenina naložená v soli
jedno vajíčko, lžíce mléka
polohrubá mouka
vegeta
Do 1 až 1 1/2 l vody dáme postupně vařit 2 až 3 lžíce nakládané zeleniny, nadrobno
nakrájenou pórkovou nať, nasekanou pažitku a asi polovinu malé konzervy sterilovaného 
hrášku. Necháme asi 20 minut vařit. Mezitím si připravíme kapání z jednoho vejce, lžíce 
mléka a polohrubé mouky tak, aby vzniklo polotekuté těstíčko. Po dvaceti minutách kapání 
přidáme nalitím přes vidličku do vroucí polévky a krátce povaříme. Dochutíme vegetou
a přidáme nadrobno pokrájenou petrželku. Na talíři můžeme zdobit nakrájeným
rajčetem nebo plátky vařeného vejce.

Z česnekových výhonků
1l vody
4 středně velké brambory
1 kysaná smetana
1 zeleninový bujón
1 lžíce hladké mouky
15 dkg česnekových výhonků (květní stvoly bez okvětí nakrájené na 3 až 4 cm)
1/2 lžičky červené papriky
sůl
Do vroucí vody vložíme česnekové výhonky s bujónem. Když jsou výhonky poloměkké,
přidáme na kostky nakrájené brambory. Rozmícháme kysanou smetanu s červenou paprikou, 
hladkou moukou, trochou vody a vlijeme do polévky. Necháme provařit a dochutíme solí.

Rodinná jarní
200 g mrkve
1 lžíce oleje
1 1/3l vody
1 1/2 lžíce vegety
sůl
petrželka
libeček
na nočky: 1 vejce, sůl, dětská krupička
Mrkev očistíme, nakrájíme na kolečka a osmahneme na lžíci oleje. Zalijeme vodou,



vsypeme vegetu a dle chuti sůl; vaříme do změknutí mrkve. Mezitím si připravíme
polohusté těsto na nočky, a když je mrkev měkká, lžící vykrajujeme nočky do polévky. 
Chvíli povaříme a do hotové polévky nasypeme petrželovou nať nebo libeček.
K mrkvi můžeme přidat i hrášek.

„ Bylinkovka "
Vběhnu na zahradu - nasbírám po tak přibližně stejném dílu fialkové listy, mladé
listy pampelišky, šťovík, lístky řebříčku, popence, jitrocele, kerblíku, kopřiv - Prostě,
co zahrada dá; posekám, vsypu na připravený základ: to v kastrůlku rozpustím
tuk, zpěním cibulku, zapráším trochu moukou (s oblibou používám pohankovou,
špaldovou), rozpustím v tom kostičku nějakého nízkokalorického sýra. Posekané
bylinky v tomto základu krátce podusím. Ve vedlejším hrnku rozvařím masox
(mohu v něm uvařit třeba jáhly). Podušené bylinky rozmixuji nebo propasíruji do
masoxového vývaru - a polévka je hotová. Mohu zavařit nudle nebo dát na mističku
osmaženou houstičku, jako zavářku mohu dát i rýži, pohanku. Vypadá to složitě, ale
mám to „jedna dvě". Když to dělám jen pro nás, přidám kari. Někdy místo zavářky na
talíře postrouhám sýr tofu (také raději uzený) a přeliji polévkou.

Tříbarevná
1 1/2l vody
1 velký pórek nebo 3 menší
1 mrkev
3 menší brambory
1 vajíčko
sůl,
kmín
petrželka
zázvor
1/4 masoxu
máslová (tuková) jíška
Do vody pokrájíme na kolečka pórek i s částí zelených listů, přidáme brambory,
nakrájené na menší kousky, mrkev, nastrouhanou na větší slzičky (může být i sušená),
osolíme, okmínujeme a povaříme asi 5 minut bez pokličky. Zhruba za 15 minut
jsou zelenina a brambory měkké. Přidáme rozředěnou jíšku a rozmícháme
v polévce celé vejce. Krátce povaříme, okořeníme petrželkou (i sušenou), špetkou
zázvoru a kouskem masoxu. Barvy - zelená, červená a žlutá.

Hovězí polévka s těstovinami
1/2 l hovězího vývaru
25 g hovězího masa
1 mrkev
10 g celeru
10 g petržele
hrst těstovin



lžička oleje
petržel
pepř
sůl
Do vývaru z hovězího masa dáme na kostičky nakrájenou zeleninu, přivedeme do varu a 
přidáme těstoviny. Var zmírníme a vaříme asi 3 minuty. Podle chuti osolíme, opepříme a do 
hotové polévky dáme sekanou petržel.

Hovězí s hlávkovým zelím
Do svařeného hotového scezeného vývaru z hovězích kostí nebo žebírek nakrájíme
na nudličky hlávkové zelí. Po změknutí zelí polévku dochutíme - pepřem, polévkovým
kořením, mletým kmínem, solí – prostě podle libosti a chuti. Přílohou je chléb.

„Žurek těšínský"
Nejprve se musí udělat zákys: 
2 lžíce grahamové celozrnné pšeničné mouky
2 lžíce žitné mouky
1 krajíček chleba
3/4l vody
vše dát do sklenice s uzávěrem a nechat odležet 3 až 4 dny. 
2l vody
25 dkg brambor
10 dkg mrkve
5 dkg celeru
5 dkg petržele
15 dkg pórku
1 cibule
2 stroužky česneku
2 lžíce pohanky,
15 dkg dietního párku
1 kostka masoxu
1 kávová lžička sójové omáčky
Vše se povaří až doměkka, pak se přidá 15 dkg nakrájeného dietního párku, zase se
povaří; nakonec se přidá zákys, který jsme nechali odležet 3 až 4 dny. Zase se povaří
 a v závěru se přidá 1 zakysaná smetana, 1 natvrdo uvařené vajíčko (nakrájené).
Pokud bude polévka málo hustá, může se přidat trochu hladké mouky. Podle
chuti dodat soli.

Pažitková
Do 1 až 1 1/2 l vody dáme vařit 3 až 4 brambory (podle toho, máme-li rádi polévku
řidší nebo hustější), pár kmínů a sůl. Současně smažíme na oleji celý kopeček
koupené pažitky (kdo ji má v zahrádce, může dát i o trochu víc) nadrobno nakrájené.
U smažící se pažitky stojíme a mícháme a dáváme pozor, aby se nesmažila tak
dlouho, až začne hnědnout. Ještě zelenou nalijeme do vařící vody s brambory. Když



jsou brambory měkké, přidáme trochu maggi pro chuť, brambory rozmačkáme,
zašleháme 1 celé vejce, stáhneme z ohně a přidáme ještě menší hrst připravené čerstvě
nakrájené pažitky.

Pažitková mléčná
2 až 3 velké brambory
1/2 šálku mléka
lžíce másla
1 žloutek
lžíce nakrájené pažitky
Brambory nakrájené na kostky uvaříme v osolené vodě. Měkké rozmačkáme mačkadlem
na brambory, aby polévku zahustily. Znovu zahřejeme k varu, odstavíme
a přidáme mléko s rozkvedlaným žloutkem, sekanou pažitkou a máslem.

Jarní italská
2 velké pórky
1 velký celer
3 větší mrkve
malá konzerva hrášku
1 zeleninový bujón
4 stroužky česneku
4 polévkové lžíce ostrého kečupu
sůl podle chuti
troška vegety
olej nebo máslo
Do hrnce, ve kterém budeme polévku vařit, vlijeme trochu oleje (popřípadě máslo),
přidáme na kolečka nakrájený jeden pórek, nadrobno nakrájenou mrkev a celer.
Chvilku podusíme a zalijeme 3 až 41 vody. Přivedeme do varu a přidáme bujón,
sůl, vegetu, nakrájený druhý pórek a malou konzervu hrášku. Uvaříme doměkka.
Na závěr dáme rozmačkaný česnek a vmícháme kečup. Polévku odstavíme.
Mezitím si uvaříme polámané špagety, které pak vložíme na jednotlivé talíře
a zalijeme hotovou polévkou.

Jarní zeleninová
1 mrkev
1 kedlubna
celer
petržel – nastrouhat (na hrubém struhadle)
brambory
pórek (cibule)
případně kapusta
květák
5 dkg ramy
1 vajíčko



muškátový květ
sůl
pepř
vegeta nebo drcený kmín,
2 housky - na smaženky
pažitka
Zeleninu nastrouháme, brambory nakrájíme najemno a vaříme jen krátce, asi
12 až 15 minut (neztratí se vitaminy). Pokud budeme polévku mixovat, stačí ji vařit
jen 10 minut. V hrnci rozpustíme máslo (ramu) a krátce osmahneme všechnu zeleninu.
Přilejeme vodu a vaříme asi 12 až 15 minut. Pak přidáme 1 vajíčko, nezahušťujeme.
Ozdobíme pažitkou a houskovými smaženkami.

„Kozí pití"
Všechnu novou zeleninu - mrkev, petržel, kedlubnu, hrášek, kapustu, květák,
celer, cibuli, pórek - podusíme na másle, zalijeme vodou a teprve pak přidáme nové
brambory, sůl. Povaříme a zahustíme světlou jíškou a povaříme. Polévka je lehká,
vhodná pro děti i dietu.

Zdravá
Na zahrádce nasbírám různé zeleninové natě, několik lístků kopřivy a méně
pampelišky, vyperu a nechám okapat; nadrobno nakrájím stroužek česneku, malou
cibulku i oprané natě a smíchám na misce se suchou jíškou a troškou kmínu; osolím 
a zaleji vařící vodou (když zalévám vývarem, tak nesolím). Zelenina s jíškou (zalitá
vroucí vodou nebo vývarem) na misce zhoustne a polévka je hotová. K ní podávám
většinou starší chléb. Může se do ní dát kousek čerstvého másla nebo kápnout
kečupu či nastrouhat trojúhelníček tvrdého sýru.

„Maminčiny procházky zahrádkou"
Procházka první:
4 až 5 nových brambor
1 mrkev
1 petržel
1/2 kedlubny
1 paprika
kousek květáku
5 fazolových lusků
několik poupat lichořeřišnice 
list kadeřávku
sůl
kmín
pepř



1 vejce
kousek čerstvého másla
pažitka (kopřiva, petrželka)
Brambory a zeleninu nakrájet, zalít litrem vody, osolit, přidat kmín a nechat vařit
asi 20 až 25 minut. Pak brambory lehce rozmačkat. Do hotové polévky nalít rozšlehané
vejce, dát kousek čerstvého másla a ochutit - pažitkou, pepřem. Už se nevaří.
Procházka druhá:
1 větší cibule nebo pórek
1 mrkev
2 až 3 lžíce dětské krupičky
2 až 3 lžíce tuku (másla)
1 vejce
zelenina podle chuti a co právě máme
sůl
pepř
paprika
kmín
muškátový květ
pažitka (kopřiva, petrželka)
Na tuku zpěnit nakrájenou cibuli a mrkev. Když příjemně voní, přidat krupičku a za stálého 
míchání usmažit dozlatova. Pak přidat 1 vejce, osolit, opepřit, opaprikovat a za stálého 
míchání nechat vejce ztuhnout. Vytvoří se malé knedlíčky. Zalít litrem studené vody, přidat 
zeleninu a za občasného zamíchání nechat vařit asi 20 minut. Do hotové polévky přidat 
pažitku a dochutit.

Talíř plný vitaminů
Do vřelé vody (2 l) dáme kousek libečku, 1 až 2 listy mangoldu (dle velikosti),
4 až 6 listů novozélandského špenátu, 2 kousky natě cibule (množilky), 1 list hlávkového
salátu (červeného - když je); necháme přejít varem. Natě vyndáme, dáme
2 lžíce zmrazené zeleniny (může však být i „mochovská či jarní směs"). Když zelenina
již měkne, dáme zavářku. Osolíme, přidáme trochu muškátového květu, zázvoru.
Nakonec pažitku, zelenou petrželku. Jakou zavářku? Nejlepší je kapání z 1 vejce,
nebo jen dietní, nasucho opražená krupice, či nudličky. Když budeme tuto polévku
dělat z vývaru z kostí, pak dáme osmaženou housku, nebo různé knedlíčky.

Jarní s pastinákem
Mrkev
petržel (kořen i nať)
celer
cibulka
pórek
česnek
hrášek
pastinák
libeček
pažitka



2 až 3 lžíce oleje
1 lžíce Podravky
3/4 až 11 vody
Nakrájenou a nastrouhanou zeleninu podusíme na oleji s kořením Podravka nebo
vegeta, trošku přisolíme a chvíli podusíme. Zalijeme vařící vodou a vaříme 15 až
20 minut. Do polévky dělám kapání (vejce a hladká mouka), nebo krupicové nočky,
popřípadě játrovou zavářku. Uvařenou polévku dochutíme (přisolíme nebo přidáme
ještě trošku koření). Zdobíme pažitkou a petrželkou.

Vločková letní
Do 2 l studené vody dám 3 hrsti vloček, 2 syrové na kostečky nakrájené brambory,
zeleninu, která je právě po ruce (nastrouhám na hrubém struhadle), osolím a vařím
doměkka. Nakonec přidám ve vodě rozmíchanou mouku (asi 3 lžíce) a povařím. Přidám
trochu mletého zázvoru a muškátového květu. Lze ochutit i masoxem. A pažitka
či petrželka, celerová nať nebo libeček v syrovém stavu nesmí chybět v žádné
polévce.

Z bobkového lístku
2 až 3 brambory
1 1/21 vody
2 až 3 rajčata na čtvrtky
3 kuličky pepře
1 bobkový list
2 kuličky nového koření
trošku vegety
2 až 3 lžíce rýže
1 menší cibule
sůl
Vše dáme do hrnce a vaříme, až jsou brambory a rýže měkké. Přidáme jíšku
z mouky a sádla (oleje), 1 kysanou smetanu a dobře povaříme. Vypneme vařící polévku
a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Už nevaříme.

Akroška
1l kefíru
1/2l mléka
sůl
kyselina citronová
asi 4 vařené brambory
2 vařené mrkve
eventuálně kedlubna
dále syrové ředkvičky
1 okurka
hrášek
svazek kopru



2 vejce natvrdo
Vše nakrájíme na kostičky, smícháme v míse s kefírem, mlékem a koprem, dochutíme
kyselinou citronovou a dáme vychladit do ledničky. S černým pečivem je to osvěžující a 
vydatná letní večeře z ruské kuchyně.

Parádnice
to osvěžující a vydatná letní večeře z ruské  kuchyně.
2 1/2l vody
sůl
4 kuličky nového koření
2 velké oloupané brambory
3 menší papriky (červená, zelená, žlutá)
lžíce hladké mouky
1 kysaná smetana
trocha sušených hub
naťová petržel
ocet
Do horké, osolené vody dáme na kostičky nakrájené brambory, dále nakrájíme na
tenká kolečka či proužky (podle velikosti paprik) papriky, přidáme nové koření, trochu
hub a necháme asi 3/4 hodiny vařit. Smícháme lžíci hladké mouky se smetanou
a do horké polévky vlijeme, necháme povařit a dochutíme octem, petrželkou,
můžeme i vegetou. Ozdobit můžeme vajíčkem. Polévka může být dobrou letní večeří.

Letní s pohankou
Na 1 lžíci tuku necháme zrůžovět 1 cibuli, zalijeme 1 1/4 l vody, přidáme 4 zrnka
nového koření, špetku kmínu a soli. Drobně nakrájíme a postupně do vroucí polévky
vhazujeme 1 mrkev, 1 kedluben, kousek květáku, brokolici, 5 růžiček kapusty,
2 žampiony a 2 brambory. Dále přidáme 1 dl proprané a spařené pohanky. Vaříme,
až vše změkne a nakonec přidáme 1 stroužek česneku (utřený), špetku majoránky
a nať libečku a pažitku.

Letní hrstková
5 dkg slaniny
1 lžíce másla
2 lžíce oleje
2 masoxy nebo dobrá uzená polévka
1 krabička zakysané smetany
2 lžíce polohrubé mouky
asi 3 rajčata
1 čerstvá paprika 
a teď ty hrsti: 
strouhaný celer
mrkev
trochu méně petržele
nadrobno krájené nové brambory



hlávkové zelí
květák
a zelené fazolkové lusky (ty jsou v polévce nejlepší)
česnek
sladká a pálivá paprika
Na rozškvařené slanině, másle a oleji osmažíme celer, mrkev, petržel. Přidáme
rajčata, papriku, osmahneme a zalijeme asi 1 1/2 l vody (polévkou). Do vroucí polévky
vložíme brambory, květák, fazolky a zelí, sůl a masox. Vaříme krátce asi 10
minut, zelenina nesmí být rozvařená. Zakvedláme 2 lžíce mouky do trochy vody
a krátce povaříme. Přidáme smetanu a necháme jednou přejít varem a odstavíme.
Polévku necháme vychladnout a rozložit do druhého dne. Potom rozehřejeme
asi 2 lžíce oleje, přidáme 1 lžičku sladké papriky a dle chuti 1 lžičku pálivé papriky
(je lepší). Rozsekáme nadrobno asi 3 stroužky česneku (netřeme), a v létě bílé
srdíčko celerové natě. Již nevaříme, jenom prohřejeme. V troubě k ní rozpečeme
rohlík.

Zeleninová s ovesnými vločkami
Do 3 litrového hrnce nastrouháme na plátky 1 střední mrkev, najemno nakrájíme
1 pórek, dáme do hrnce a dusíme na oleji s trochou Podravky. Potom přidáme najemno
nastrouhané zelí nebo kapustu, kousek nastrouhaného květáku a půl jemně
nakrájené papriky. Nakonec přidáme 2 větší na kostičky nakrájené brambory
a 2 kostky zeleninového bujónu. Dusíme asi 15 minut. Nakonec přidáme hrst ovesných
vloček a nasekanou petrželovou nať.

Letní se sýrem
Mrkev
kedluben
bazalka
tvrdý sýr
sůl
olej
voda
Na oleji osmažíme část nastrouhané mrkve, zalijeme vodou, osolíme, přivedeme
k varu a přidáme bazalku. Na talíř dáme nastrouhanou zeleninu, nakrájený sýr
a zalijeme.

Co dá zahrada
4 brambory
zelenina (mrkev, květák, kedlubna, kapusta, atd.)
špetka soli
špetka vegety nebo jeden zeleninový bujón
2 až 2 1/21 vody
4 vejce
mouka



tuk
Než začneme vařit, obejdeme zahradu a natrháme zeleninu - mrkev, hrášek, kedlubnu,
kapustu, brambory, květák, atd. Zeleninu řádně očistíme a nakrájíme na malé
kousky (kostičky). Do hrnce dáme nakrájenou zeleninu, osolíme, přidáme vegetu
nebo zeleninový bujón a zalijeme vodou. Necháme vařit až do chvíle, kdy je zelenina
skoro měkká. Potom připravíme zavářku. Zavářku zhotovíme tak, že rozpustíme
tuk, přidáme hrubou mouku a uděláme jíšku. Může být i trochu tmavší. Mezitím si 
do hrnečku rozklepneme 4 vejce, rozmícháme, a když je jíška hotová, zalijeme ji vejci.
Mícháme, aby vznikly kousky zavářky. Takto zhotovenou zavářku namícháme 
do polévky a necháme ještě chvíli povařit. Můžeme ji ještě přisolit nebo dochutit.

Zeleninová krémová
1 menší pórek
1 střední mrkev
1 střední petržel
1 kedluben
1 červená paprika
1 rajče
1 menší květák
2 vejce
2 kostky zeleninového vývaru
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
sůl
pepř
Na másle osmahneme nakrájený pórek. K pórku přidáme nastrouhaný kedluben,
mrkev a petržel. Osmahneme a zalijeme vodou, dusíme. Květák rozebereme na
malé růžičky a dáme vařit zvlášť do hrnce osolené vody. K pórku a zelenině přidáme
nakrájenou papriku a rajče, za tím 1 kostku zeleninového vývaru. Když zelenina
změkne, vše dáme vychladit. Květák scedíme, necháme okapat, vývar ponecháme.
K chladné zeleninové polévce přidáme 1/2 l vývaru (květákového) a vše rozmixujeme.
Rozmixovanou polévku dáme znovu vařit. V 1 dl vody rozšleháme mouku
a vlijeme do vařící polévky. Pak přidáme 2 rozšlehaná vejce. Vše zavaříme.
Chvíli před koncem vaření přidáme květák a prohřejeme. Můžeme dochutit masoxem,
solí či pepřem. Na talíři sypeme sekanou petrželovou natí.

Mexická
2 polévkové lžíce oleje
1 hrst polévkových nudlí
na kostky nakrájená 1 mrkev
1 petržel
1 brambor
na nudličky nakrájená 1 zelená paprika
na osminky nakrájená 2 oloupaná rajčata
na růžičky rozebraná čtvrtka menšího květáku
1 malá chilli paprička - (komu vadí pálivé, nemusí dávat)



1/2 kávové lžičky sladké papriky
1 kávová lžička hladké mouky
1 až 2 kostky zeleninového bujónu
sůl a vegeta na dochucení
Olej rozehřejeme a opražíme na něm dozlatova nudle. Zaprášíme moukou a zalejeme
1 až 2 litry horké vody podle množství zeleniny a požadované hustoty polévky.
Přidáme zeleninový bujón a kořenovou zeleninu s bramborem. Když je tato
poloměkká, přidáme zbytek zeleniny a po pěti minutách varu odstavíme z plotny, dochutíme
solí a vegetou a necháme pod pokličkou dojít. Před podáváním můžeme
přidat jemně nasekanou petrželovou nať.

Zeleninová hedvábná
Na másle osmažíme dorůžova 1 malou cibulku, přidáme na struhadle s velkými
otvory nastrouhanou či nožem nakrájenou kořenovou zeleninu, ale také kapustu,
kedlubnu, pórek a 2 stroužky česneku. Všeho dohromady asi 20 dkg. Dáme osmažit
na cibulku a zalejeme 1/21 horké vody a necháme dusit cca 20 minut. K tomu
přidáme kostku masoxu a necháme ještě chvíli podusit. Potom můžeme buď rozmixovat
nebo prolisovat přes cedník. Zalijeme 1 litrem horké vody a přidáme na špičku
nože muškátového květu a necháme vařit. Do jedné malé lahvičky smetany
„Kapucín" přidáme polévkovou lžíci hladké mouky, rozšleháme a nalijeme do vařící
polévky, povaříme. Protože jíme i očima, přidáme lžíci hrášku a dva pokrájené žampiony.
Dochutíme solí dle potřeby a podáváme se smaženou houstičkou.

Rychlá zeleninová bomba
Mrkev
celer
petržel
květák
ředkvičky
paprika
česnek
cibule
pórek
kedluben
rajče
pažitka
libeček
kudrnačka
Kořenovou zeleninu nastrouháme najemno, ostatní zase najemno nakrájíme,
vše necháme 10 až 15 minut vařit. Potom dochutíme solí, vegetou a můžeme přidat
kousek masoxu (není nutný). Polévka se nezahušťuje, je dost hustá sama o sobě.



„Vzpomínka na Bulharsko"
1 1/2 až 2 l vody
1/2 středního celeru
1 větší cibule
2 velké brambory
1 červená paprika
5 červených rajčat
2 vejce
trocha hladké mouky
trocha vegety, majoránky a soli
1 střední mrkev
1 větší petržel
trocha sádla
1 zelená paprika
trocha čerstvých nebo sušených hub
1 klobása nebo párek
1/2 l kefíru
5 až 10 zrnek pepře
Nadrobno nakrájenou cibuli na sádle usmažíme, přidáme jemně nastrouhanou
kořenovou zeleninu - kousek celeru si ponecháme  - to vše velmi lehce osmahneme.
Do vroucí vody vhodíme zrnka pepře a na malé kousky nakrájené brambory.
Přidáme houby, na nudličky nakrájené papriky, spařená a oloupaná rajčata, která
můžeme později přepasírovat, poté osmahnutou nastrouhanou zeleninu a nakrájenou
uzeninu. V kefíru rozkvedláme vejce a trochu hladké mouky a přidáme do
polévky, kterou krátce povaříme, ochutíme kořením a solí. Těsně před podáním
přidáme na opravdu jemné nudličky nakrájený zbytek celeru, případně dochutíme
podle vlastní fantazie, třeba trochou utřeného česneku. Udávaná množství nejsou
kritická - ale kefír je nezastupitelný. Polévka má být hustá, s krajíčkem chleba se dá 
považovat za přesnídávkovou. 

Rodinka
1/8 másla
4 až 5 lžic hladké mouky
1 cibule
mrkev
2 až 3 brambory
2 stroužky česneku
květák
petržel
celer
hrášek
případně i vařené fazole
zelené fazole
pórek
nové koření
majoránka
celý pepř
vegeta



zelená petrželová nať
sůl
Cibuli nadrobno pokrájíme, půlku mrkvičky nastrouháme najemno, a to vše podusíme
na másle. Pak přidáme hladkou mouku a uděláme tmavší zásmažku. Poté
zalijeme studenou vodou. Osolíme. Přidáme zeleninu, na kostky nakrájenou mrkvičku,
petržel, brambory, kousek celeru, 2 stroužky česneku, několik růžiček květáku,
hrášek, fazolky - zkrátka veškerou zeleninu, kterou máme rádi. Pak pár kuliček
nového koření a pepře. Vše povaříme, nakonec přidáme dle chuti majoránku. Podáváme
s posekanou petrželovou natí. Dospělí si ji okoření vegetou a kapkou polévkového
koření.

„Duhová"
Oříšek másla nebo hery
1 až 2 lžíce hladké mouky
1/2 až 21 vody
brokolice
květák, mrkev
pažitka
sůl
nové koření (3 až 4 kuličky)
1/2 dl mléka
Nejprve si uděláme světlou máslovou jíšku, kterou rozředíme vodou. Přidáme
nové koření, sůl a necháme povařit. Potom přidáme syrovou zeleninu (brokolici
a květák rozebrané na maličké růžičky, mrkev na kolečka nebo kostky) a vaříme
do změknutí. Před dokončením nalijeme mléko. Na talíři ozdobíme nakrájenou pažitkou.
Název vymyslel můj šestiletý syn. Snad proto, že je krásně barevná.

Zeleninová s okurkovým salátem
Do hrnce dáme 2 l vody a do ní nakrájíme oloupané syrové brambory, kousek
mrkve, petržel, hrášek (zelený), květák, kedluben, zkrátka všechnu zeleninu, co
právě roste; dáme i houby (mohou být sušené, 1 hodinu předem namočené), cibuli,
1 až 2 stroužky česneku, 2 zrnka nového koření, trochu kmínu, majoránky a osolíme.
Dáme vařit, nakonec zapražíme zlatou jíškou. Polévka musí být hodně hustá,
hodně zeleniny a brambor. Okurku nastrouháme na kolečka, osolíme, osladíme,
opepříme a okyselíme. Takto upravený salát vsypeme do polévky, zamícháme,
ale už nevaříme. Můžeme přidat i na malé kousky nakrájenou klobásku, ale i bez ní je
polévka vydatná. S chlebem je to výborná večeře.

Mangoldová
Asi 8 listů mangoldu
1 lžíce másla
1 1/2 lžíce hladké mouky
šálek mléka
vývar z kořenové zeleniny (nebo zeleninový bujón)



cibule
sůl
muškátový květ
Mangold dáme na chvíli do vody spařit, potom schladíme studenou vodou a nahrubo
nasekáme. Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, zalijeme ji vývarem ze
zeleniny a mlékem, osolíme, přidáme špetku květu a kousek polévkové kostky.
Přidáme usekaný mangold a povaříme 8 minut. Podáváme s toasty nebo pečeným
chlebem.

Loupežnická
Větší kuřecí droby nebo kuřecí krky a křídla, můžeme přidat 20 dkg hovězího
žebírka, 1 větší mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 1 větší brambor, 1 kedluben, 1 cibule,
1 až 2 stroužky česneku, pár růžiček květáku, hrst čerstvých nebo sušených hub,
nové koření, celý pepř (asi 3 kuličky), vegeta, 1 vejce, hrst polévkových nudlí
Do vroucí mírně osolené vody vložíme umyté kuřecí drůbky a hovězí maso, přidáme
celý pepř, nové koření a vaříme doměkka. Maso vyndáme, přecedíme a přidáme
veškerou nakrájenou zeleninu, čerstvé houby (sušené předem namočíme
v mléce a opláchneme), nakrájený brambor, nakrájenou cibuli, přidáme lžičku vegety
a vše vaříme doměkka. Mezitím si obereme a nakrájíme maso a slijeme nudle.
Vše přidáme do uvařené polévky, dochutíme, necháme převřít a vlijeme rozšlehané
vejce. Toto množství je asi na 3 až 4 litry polévky, podle toho, kolik je přísad.

„Babiččina papriková"
Do 3litrového hrnce dáme ořech sádla, ořech másla, v něm zpěníme 2 menší nebo
1 větší pokrájenou cibuli, 4 rozetřené česnekové stroužky, 6 kuliček pepře, 6 kuliček
nového koření, 2 lístky bobkového listu. Postupně přidáváme nakrájenou nebo
na hrubém struhadle nastrouhanou mrkev (asi 2 ks), 1 střední petržel a 5 až
7 dkg celeru. Pak na nudličky nakrájíme 4 menší papriky (1 ks červené a 3 ks zelené,
můžeme přidat i kousek pálivé, ale jen vaříme-li pro dospělé. Nejsou vhodné
papriky holandské tlustomasé. Nejvhodnější jsou naše nebo ze Slovenska či Maďarska).
Na kousky nakrájíme 4 střední rajčata a nemusíme je loupat. Vše osolíme
a pod pokličkou dusíme asi 15 minut (než změkne kořenová zelenina), případně
podléváme. Pak necháme vodu vysmahnout, zahustíme 1 polévkovou lžící hladké
mouky a ještě asi 3 až 5 minut dusíme. Hrnec doplníme vodou a vaříme opět 10 minut.
Přecedíme přes „polévaný" cedník.  Polévku dochutíme solí a maggi (ne vegetou).
Nanejvýš můžeme přidat jednu kostku slepičího bujónu. Zavaříme jen strouháním
z 1 vajíčka a mouky. Nudle a cokoliv jiného není vhodné. Polévka musí mít
zlatavou barvu. Možná se zdá dosti pracná, ale která dobrá polévka není pracná?

Rychlovka s „bramborovými nudlemi"
Do hrnce dám jakoukoliv zeleninu, nastrouhanou na struhadle (v zimě naloženou
v tuku), nechám povařit s masoxem. Potom nastrouhám 1 velký brambor na
jemném struhadle, strouhám delšími tahy, aby „nudle" byly dlouhé. Potom je rozprostřu
na utěrku a vysuším; pak dám na hluboký talíř a zaleji rozšlehaným vejcem,



nechám vsáknout a po chvíli pomalu zavařím „bramborové nudle" do polévky. Osolím,
dám hodně zelené petrželky - a je to hotové. Polévka je velmi rychlá a levná.
Jen pozor - syrovou bramboru strouhat opravdu na dlouhé tenké nudle.

Z bílé ředkve
1 středně velká bílá ředkev (asi 400 g)
3 lžíce hladké mouky
1 lžíce kari koření
3 lžíce oleje
5 stroužků česneku
sůl
zelené natě
2 l vody
2 kostky masoxu
na knedlíčky:
vrchovatá lžíce másla (i rostlinného),
1 vejce
dle potřeby strouhanka
sůl
Ředkev očistím a nastrouhám na hrubém struhadle. V hrnci rozehřeji olej, přidám
jemně rozkrájený (ne lisovaný) česnek, lehce orestuji a přidám ředkev, chvíli
míchám, až začne pouštět vodu. Zasypu hladkou moukou a přidám kari. Chvíli míchám,
aby se mouka nepřipálila, a zaliji studenou vodou. Dobře rozmíchám, přidám
masox a případně přisolím, občas zamíchám. Jakmile začne vařit, zmírním přívod
tepla, asi 10 minut povařím a zavařím máslové knedlíčky. Ty jsem mezitím udělal
tak, že jsem utřel máslo s vejcem a zahustil strouhankou; těsto by se nemělo
drobit. Knedlíčky dělám velké asi jako kuličky na hraní nebo lžičkou zavářím malé
nočky. Až jsou uvařené, polévka je hotová. Na talíři posypu sekanou natí - pažitkou,
petrželkou, libečkem a podobně. Obměnou je stejný základ, jen trochu hustší,
do kterého místo knedlíčků a bylinek přidám na talíři lžíci zakysané smetany nebo
bílého jogurtu.

S pšeničnými klíčky a noky 
Do 1 l vody dáme vařit strouhanou nebo umletou kořenovou zeleninu (celer, petržel,
mrkev), může být osmažená na tuku pro lepší chuť. Dle možnosti můžeme přidat
nakrájený květák, pórek, brukev. Přidáme 2 lžíce pšeničných klíčků, 1/2 kostky
masoxu a vaříme 20 minut.
Noky: na talíři vařečkou utřeme 1 lžíci změklého tuku (sádlo, máslo) dle libosti, 1 vejce, 1 
lžíci vlažné vody, sůl, na špičku nože strouhaného muškátového oříšku, 3 lžíce hrubé mouky, 
1 lžíci amarantové mouky, 1 lžíci sójové mouky. Malou lžičkou vykrajujeme a zaváříme noky
a 5 minut povaříme. Hotovou polévku dochutíme vegetou, pažitkou, petrželí, pepřem, (kdo 
má rád i česnekem).



Kyselá přesnídávková
1 ks cibule
1/4 menšího celeru
2 ks mrkve
1 menší petržel nebo zelenina v soli
2 ks brambor
2 ks oloupaných rajčat
1 hrst krájeného hlávkového zelí
1 lžíce nakládané čalamády (zelí, paprika, cibule, rajčata)
sušené nebo nakládané houby
1 ks klobásy nebo jiné uzeniny
zakysaná smetana
hladká mouka na jíšku
olej
1 lžíce kečupu
3 stroužky utřeného česneku
1 kostička masoxu
kmín
bobkový list
celý pepř
nové koření
mletá sladká
paprika
sůl
popřípadě cukr
nepovinně 1 lžíce kysaného zelí
jakákoliv jiná zelenina, například pórek, cuketa, paprika
Na oleji orestujeme pokrájenou cibuli spolu s kořenovou zeleninou - celer, mrkev,
petržel, vše nakrájené na kostičky (používáme zeleninu naloženou v soli),
přidáme kmín, celý pepř, bobkový list, nové koření, lžičku sladké mleté papriky, zalijeme
11/21 vody, přidáme kostičku masoxu a krátce povaříme. Solíme jen když
je potřeba, pokud jsme nepoužili slanou zeleninu. Dále přidáme 2 ks nakrájených
brambor, povaříme 10 minut a pak přidáme další zeleninu: 1 hrst krájeného čerstvého
hlávkového zelí, 1 lžíci zeleninové zavařené čalamády (mleté papriky, celer,
cibule, rajčata, zelí) - lze nahradit čerstvou paprikou, 2 ks oloupaných nakrájených
rajčat (též zavařená ve vlastní šťávě) – lze nahradit i čerstvými, 1 lžíci kysaného zelí
(nemusí být), předem namočené sušené houby nebo houby ve slaném či kyselém
nálevu; někdy dáváme i zavařenou dušenou cuketu s paprikami a rajským protlakem.
Vše uvaříme doměkka. Potom přidáme jíšku a řádně provaříme. Dochutíme česnekem, 
kečupem (může být i ostrý) a pokud vaříme převážně z čerstvé nenakládané zeleniny, 
můžeme i přikyselit octem, nebo naopak přisladit, je-li polévka moc kyselá. Nakonec 
osmahneme nakrájenou klobásu a přidáme do polévky. Každému do talíře přidáme lžíci 
zakysané smetany. Můžeme podávat s pečivem a nahradit tak rychle oběd. Výhodou je, že 
můžeme použít v podstatě libovolnou zeleninu, kterou máme zrovna doma (například pórek, 
cuketu, brokolici atd.) a jinou zase vynechat.  Co by nemělo ze zeleniny chybět, je kořenová 
zelenina, rajčata a papriky v jakékoliv podobě. 
Letní varianta je z čerstvé - zimní z nakládané zeleniny.



„Od nemluvněte až po pradědečka"
Telecí kosti (1/2 až 1 kg) vařit asi 40 minut ve 21 vody, hotový vývar (asi 1 I) scedíme
do smaltované nebo skleněné nádoby. V lednici vydrží i týden a ubíráme si podle
potřeby. Zelenina: asi 2 mrkve, 1/2 celeru, 1 petržel, malá cibulka - zcela rozvařit
tak, aby byl 1 I vývaru. Do toho dodat jemně propasírovanou zeleninu. Uschováme
rovněž odděleně. Obě polévky bereme 1:1. Vhodné pro tříměsíčního kojence. Dáváme
pít z kojenecké láhve pouze pro tento účel. Pro starší kojence zavaříme 1 lžičku
krupičky. Pro děti 6měsíční a starší zavaříme 1 lžíci krupice, přidáme lžičku másla,
špetku soli, pár kapek protlačeného česneku. Tato polévka je velmi vhodná
i pro dospělé nemocné a staroušky.

Francouzská
Do horkého oleje se přidá sůl, nakrájená cibule a hrst rýže. Ta se musí upražit. Nyní
se přidá jakékoliv nakrájené maso. Pak se dodá nakrájená zelenina - mrkev, různé
druhy zelí, česnek, celer, hrášek, fazolové lusky, houby, rajčata; cokoliv ze zeleniny,
kterou právě máme. Nyní koření: pepř, bobkový list, tymián, majoránka, estragon,
bazalka, petržel. Vše se dusí na mírném ohni, až vše začne vonět. Potom se přidá
horká voda, přiklopí se a vaří. Nakonec se mohou přidat jakékoliv těstoviny, rýže,
brambory - vše musí být pěkně měkké. Na talíři můžeme ještě přidat smetanu nebo
3 lžíce červeného vína, strouhaný sýr. Tuto polévku uvaříme z čehokoliv - co právě
máme doma. Pokud něco chybí - bude mít polévka pokaždé jinou chuť.

Zeleninová s kvasnicovojátrovými knedlíčky
Očištěná a nadrobno nastrouhaná zelenina (celer, pastinák, mrkev, kedlubna,
pórek, kapusta, květák, petržel), asi 40 dkg rostlinného tuku (hera), sůl a voda
nebo hovězí vývar. Na knedlíčky: kousektuku (ceres), nadrobno nakrájená malá cibulka,
asi 5 dkg kvasnic, 1 vejce, lžíce játrové paštiky, strouhanka, sůl, pepř, majoránka,
stroužek česneku. Na rozehřátém tuku opražíme ve větším hrnci zeleninu, osolíme, 
zalijeme vodou a vaříme doměkka. Na pánvi rozehřejeme tuk, dozlatova osmažíme 
cibulku, přidáme kvasnice a smažíme, až se spojí a přestanou se chytat pánve. 
Odstavíme z ohně, přidáme paštiku, vejce, sůl, pepř, česnek, majoránku, vše 
dobře rozmícháme a zahustíme strouhankou. Do vařící se polévky zavaříme větší 
knedlíčky a asi po minutě prudkého varu odstavíme z ohně a podáváme.

Habovice
3 brambory
1 malá hlávka zelí
1 1/21 vody
5 dkg tuku
1 lžíce hladké mouky
kořenová zelenina
koření - kmín, majoránka
Do vody dáme očištěné a na kostky nakrájené brambory, kořenovou zeleninu, na



plátky nakrájené zelí, sůl, kmín, koření a dáme vařit. Až jsou brambory měkké,
přidáme z tuku a mouky zásmažku. Ještě trochu povaříme, nakonec přidáme špetku
majoránky.

Zeleninová se šunkou
200 g anglické slaniny (drobně krájená)
200 g šunky nebo šunkového salámu (drobně krájená)
100 g mrkve
100 g petržele
100 g celeru
100 g cibule (kořenovou zeleninu rovněž najemno nastrouhat)
100 g loupaných nakládaných rajčat
50 g česneku
100 g vařené rýže
200 g červených fazolí
200 g hrášku
sůl
pepř
oregano
provensálské koření
bujón nebo silný vývar
olivový olej
zelená petrželka
Na oleji dobře orestujeme slaninu, přidáme šunku a všechnu kořenovou zeleninu,
osolíme a spolu s loupanými rajčaty znovu restujeme dozlatova. Před zalitím
vývarem přidáme pepř, oregano, provensálské koření, (bujón v případě, že nemáme
vývar), krátce osmahneme, aby koření pustilo vůni, zalijeme, necháme přejít varem
a doplníme hráškem, rýží, červenými fazolemi (nakládanými nebo předem vařenými).
Necháme přejít krátkým varem a nakonec přidáme zelenou petrželku. Podáváme
s bílým pečivem.

Číňanka
1 čínské zelí (menší)
1 cibule (menší)
1 pórek
1 stroužek česneku
trochu vegety (lžičku)
sůl dle potřeby
asi 2 až 31 vody 
(dle potřeby) - přivedeme do varu. Mezitím si uděláme masové knedlíčky: 20 až
25 dkg mletého masa (nejlépe hovězí), 1 menší vajíčko, špetka bílého pepře,
špetka soli, špetka muškátového oříšku, troška petrželky a na zahuštění polohrubá
mouka (dle potřeby). Uděláme malé knedlíčky, které vaříme současně s polévkou 



minimálně 45 minut. Před dokončením varu můžeme polévku zahustit lžící kukuřičného 
škrobu maizena.

Paní zámecké
Voda
čočka
kysané zelí
kořenová zelenina (celer, mrkev, petržel)
sůl
majoránka
olej
cibule
salám
mouka
zelená petržel
Předem namočenou čočku (asi 1 hodinu) dáme vařit do hrnce a k ní přidáme kysané
zelí. Když je oboje skoro měkké, přidáme na kolečka nakrájenou kořenovou
zeleninu, trochu majoránky, osolíme a vaříme dál. Na oleji zpěníme drobně nakrájenou
cibuli, přidáme hladkou mouku a vzniklou jíšku rozředíme a dáme vařit do polévky.) Na 
trošce oleje opečeme salám nakrájený na menší kostky a vlijeme do polévky
 - necháme prohřát, nevaříme. Nakonec okořeníme drobně nakrájenou petrželovou
natí.

Dietní vločková se zeleninou
1 I vody, 1 polévková lžíce ovesných
vloček, 1 lžíce pšeničných vloček, 1 lžíce
žitných vloček, 1 lžíce ječných vloček, 200
až 300 g čerstvé nebo mražené zeleniny
(Mochovská apod.), sůl, stroužek česneku,
dle chuti a zdravotní možnosti cibule,
na ochucení pro obměnu: kmín nebo majoránka,
pažitka, petrželová nať
Polévka je vhodná téměř pro všechny diety, neobsahuje tuk ani mouku (zásmažku).
Rychlost vaření je odvislá od použité zeleniny.
Rozmixujeme, přidáme zakysanou smetanu. Dochutíme citronovou šťávou. Sypeme
petrželkou nebo koprem. Podáváme s osmaženou houskou.

Jarní
1 veliká hrst mladých kopřivových lístků
1 hrst řebříčků
1 hrst šťovíku
1 hrst lesních jahodových lístků
2 stonky medvědího česneku
5 středních brambor



1 ½ l vody
sůl
3 až 5 lžic smetany
Byliny důkladně propereme, větší kusy můžeme nakrájet. Dáme do hrnce s vodou,
přidáme oloupané a na kostičky nakrájené brambory a sůl. Povaříme, až jsou
brambory měkké. Nakonec přidáme smetanu.

Provensálská polévka
1 lilek
2 střední cukety
1 červená paprika
250 g masitých rajčat
olivový olej
4 šalotky
4 stroužky česneku
snítka čerstvého oregana a bazalky (+ na ozdobu)
1 litr drůbežího vývaru
citronová šťáva, podle chuti
Jeden lilek na kostičky řádně posolte, nechte vypotit, propláchněte a osušte. 
Na kostičky nakrájejte i 2 střední cukety, 1 červenou papriku a 250 g masitých 
rajčat. V hrnci na olivovém oleji nechte zesklovatět 4 šalotky najemno pokrájené, 
a 4 stroužky česneku na plátky. Pak přidejte i veškerou zeleninu a za stálého míchání
opékejte. Přihoďte snítku čerstvého oregana a bazalky, přilijte litr drůbežího
vývaru a vařte 25 minut. Polovinu polévky rozmixujte, znovu spojte, přikyselte
citronovou šťávou a ozdobte oreganem.

Selská zeleninová polévka
4 lžíce másla
1 cibuli
2 pórky
2 stvoly řapíkatého celeru
2 mrkve
2 malé vodnice (brukev řepák)
4 rajčata
1l kuřecího vývaru (i z kostky)
110 g fazolek
sůl
pepř
svazek bylinek bouquet garni (estragon, kerblík, saturejka, tymián a majoránka v     
mušelínovém pytlíčku)          
V kastrolu rozehřejeme máslo, přidáme nakrájenou cibuli a pórek a mírně osmahneme, až Je 
cibule měkká, ale ještě nemění barvu. Přidáme na kolečka nakrájený celer, mrkev, na kostičky
nakrájenou vodnici a opékáme 4 minuty za občasného míchání. Přidáme oloupaná, nakrájená 
rajčata, kuřecí vývar a svazek bylinek. Vaříme na mírném ohni asi 20 minut, naposled 
přidáme fazolové lusky. Polévku dovaříme, až je zelenina měkká, vyjmeme svazek bylinek a 
podáváme.



Slovácká polévka
PRO 4 OSOBY:
50 g celeru
50 g mrkve 
50 g petržele 
50 g květáku
1 malou cibuli
2 stroužky česneku 
50 g hrášku
lžíce másla
lžíce hladké mouky 
100 ml mléka
1 žloutek 
oříšek másla 
sůl
muškátový květ 
zelenou petrželku nebo pažitku
Kořenovou zeleninu očistěte a nakrájejte na kostičky, květák rozeberte na drobné růžičky. 
Zalijte vodou, trochu osolte a uvařte doměkka. Po chvíli varu přidejte nakrájenou cibuli a na 
plátky nakrájený česnek. Pokud máte hrášek mražený, přidejte ho do polévky současně s 
cibulí. Máte-li sterilovaný, vložte ho do polévky až na konci jen prohřát.
Z másla a mouky připravte světlou jíšku, rozřeďte ji vývarem ze zeleniny a vařte asi 20 minut.
Ke konci varu přidejte muškátový květ a necelou dávku mléka. Potom přidejte uvařenou 
zeleninu se zbytkem vývaru, prohřejte a polévku zjemněte kašičkou ze žloutku, zbytku mléka 
a rozehřátého másla. Dochuťte solí, rozdělte na porce a každou posýpejte nasekanou 
petrželkou nebo pažitkou.

Belgická polévka
1,25 l vody
50 g tuku
40 g mouky na jíšku
200 g zeleniny (mrkev, celer, kapusta, pór)
sardelová pasta
sůl
pepř
petrželka
1/2 kostky masoxu
50 g tvrdého sýra
30 g másla
2 rohlíky
Máslovou jíšku zředíme zeleninovou polévkou a dobře povaříme. Přidáme utřenou sardelovou
pastu, pepř, sůl, petrželku a nakonec přidáme nastrouhaný sýr.
Dobře prohřátou polévku podáváme s osmaženými, na kostky nakrájenými rohlíky.



Bulharská polévka
50 g hovězího masa
1 střední mrkev
10 g celeru
25 g květáku
20 g steril. fazol. lusků
20 g kapusty
malé rajče
lžíci rajčatového protlaku
lžíce oleje
sůl
pažitka
Na kostičky nakrájíme zeleninu a zalejeme vodou, osolíme a povaříme. Přidáme na růžičky 
rozebraný květák, později rajčata a vše uvaříme.
Maso uvaříme doměkka, pokrájíme na kostky, přidáme sterilovanou fazolku, rajčatový 
protlak, vařenou ostatní zeleninu, olej a krátce povaříme a přidáme sekanou pažitku.

Polévka zeleninová s plackou
300g čočky 
kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer) 
3 brambory 
1 bobkový list
1 lžičku sušeného tymiánu 
1,5 litru zeleninového vývaru 
2 lžíce petrželové natě
1 cibuli 
1 lžíci másla 
2 lžičky octa
sůl 
mletý černý pepř 
2 lžičky cukru krystal 
1 citron 
4 pšeničné placky nebo arabský chléb
 Zeleninu nakrájejte na kostky. Brambory oloupejte a nakrájejte na stejně velké kostky jako 
zeleninu.
Čočku propláchněte studenou vodou. Vložte ji do zeleninového vývaru, přiveďte k varu a 
vařte 30 minut.
Přidejte polévkovou zeleninu, brambory, bobkový list, tymián a vařte dalších 20 až 30 minut. 
Cibuli oloupejte, nadrobno nasekejte a na másle nechte zesklovatět.
Do polévky přidejte opečenou cibuli, podle potřeby ji ochuťte octem, cukrem, solí a pepřem.
Na talíři ozdobte polévku nasekanou petrželovou natí. Hodí se k ní placky opečené na pánvi 
bez tuku.

Vegetariánská polévka Nely Boudové
S herečkou Nelou Boudovou mě váží nejen příbuzenské vztahy, ale také jistá záliba v indické 
kuchyni. Nela je na rozdíl ode mě vegetariánka. Nejí tedy žádné maso, ale přesto si myslím, 



že i bez něj může být kulinářský repertoár velmi široký. Vegetariánská jídla jsou obecně 
považována za pracnější než klasická masitá. Jednou z mnoha výjimek je následující opravdu 
skvělá polévka, která potěší všechny jedlíky bez rozdílu. Budete potřebovat středně velkou 
cibuli, 1 zelený paprikový lusk, 1 polévkovou lžíci římského kmínu (lze nahradit naším, ale 
není tak dobrý), 1/2 dl rostlinného oleje, 6 oloupaných rajčat, 250 g umyté červené čočky, 1 
kostku zeleninového vývaru, sůl, pepř, libeček a 3/4 litru vody. Cibuli, papriku i kmín 
osmahneme na oleji. Zalijeme vodou a přidáme všechny ostatní suroviny kromě libečku. 
Vaříme tak dlouho, až je čočka měkká. Úplně nakonec přidáme li beček nebo zelenou 
petrželku. 

Velikonoční zeleninová polévka
1 mrkve drobně nakrájená
2 jarní cibulky drobně nakrájené
1 pórek nakrájený na tenká půlkolečka
2ks řapíkatého celeru drobně nakrájeného
1 hlávkový salát nakrájený na kousky - jenom listy
3 lžíce másla
2 lžíce nasekané petrželové natě
1 litr vody
4 brambory středně velké
sůl, pepř dle chuti
½ lžičky tymiánu
na másle osmahneme cibulku, přidáme pórek, mrkev, celer a nakonec hlávkový salát, chvilku 
podusíme a zalijeme vodou, přidáme na kostičky nakrájené brambory, tymián, nasekanou 
petrželovou nať, osolíme, opepříme a dovaříme.

Vločková polévka
2 dl vývaru z kostí
2 dl vody
2 mrkve
1/2 kedlubny
10 g petržele
10 g celeru
2 lžíce ovesných vloček
lžíce hladké mouky
5 g másla
2 lžíce mléka
vejce
petržel
sůl
Vývar z kostí zředíme vodou a přidáme nadrobno nakrájenou zeleninu. Osolíme a vaříme. 
Později přidáme vločky a vaříme společně.
Nakonec do polévky přidáme mléko, ve kterém jsme rozšlehali vejce, necháme přejít varem. 
Do hotové polévky dáme máslo a jemně posekanou petržel.



Zeleninová polévka s bylinkovým svítkem 
250 ml zeleninového vývaru
100 g kukuřičné krupice
30 g parmazánu
½ svazku bazalky
po 2 snítkách tymiánu, příp. petrželky
pepř
sůl
2 konzervy míchané sterilované zeleniny (po 850 g)
kostku masového vývaru
100 g oliv plněných paprikou
20 g másla
cayennský pepř
Vývar uvedeme do varu, za stálého míchání přidáváme krupici, necháme přejít varem, 
stáhneme z plotny a přidáme na strouhaný parmazán. Bylinky posekáme, vmícháme do 
kukuřičné krupice, osolíme a opepříme. Kaši ve vrstvě 1 cm rozetřeme do nízké formy 
vypláchnuté vodou a necháme ztuhnout. Sterilovanou zeleninu dáme do hrnce s vodou a 
kostkou vývaru a povaříme. Přidáme olivy a okořeníme cayennským pepřem. Kukuřičný 
svítek nakrájíme na kosočtverce a na másle opečeme. Zeleninovou polévku rozdělíme do 
talířů se svítkem a ozdobíme bazalkou.

Zeleninová polévka s noky
300 g netučného tvarohu 
120 g mouky
80 g strouhaného parmazánu
sůl
pepř
strouhaný muškátový oříšek 
2 vejce
1 cuketa
1 pórek
2 rajčata
1,31 zeleninového vývaru 
2 snítky bazalky
Z tvarohu, mouky, parmazánu, soli, pepře a strouhaného muškátového oříšku uhněteme v 
elektrickém robotu hladkou masu. Do ní pak vmícháme vejce a znovu promísíme tak. aby 
vzniklo hladké pevné těsto. Je-li řídké, přidáme mouku. Těsto pak necháme asi 30 minut v 
lednici odpočinout. Očistíme, omyjeme a osušíme cuketu a pórek, cuketu pak pokrájíme na 
kousky, pórek na kolečka. Omyjeme rovněž rajčata, která pak oloupeme, rozkrojíme, zbavíme
jadérek a pak pokrájíme na kostičky. Z odpočinutého tvarohového těsta vykrajujeme pomocí 
dvou lžiček nočky. Ty potom povaříme ve vroucí, hodné osolené
vodě asi 3 minuty. Jakmile plavou na povrchu, vybíráme je naběračkou s otvory a necháme 
důkladně okapat. Zeleninový vývar nejprve uvedeme do varu, potom do něj přisypeme 
pokrájenou zeleninu a povaříme ho asi 3 minuty. Pak přidáme do vývaru i vařené noky a vše 
už jen krátce ponecháme na ohni. Nakonec polévku z plotny sundáme a dochutíme solí, 
pepřem, případné špetkou strouhaného muškátového oříšku. Nakonec omyjeme pod tekoucí 
vodou snítky bazalky, otřepeme z nich vodu, otrháme a pokrájíme lístky a ozdobíme s nimi 
polévku.



Dobrá rada: Noky lze samozřejmě použít také namísto těstovin jako přílohu k různým 
sýrovým či zeleninovým omáčkám.

Zeleninová polévka s párkem
2 cibule
3 stroužky česneku
pórek
2 mrkve
600 g bílého zelí
200 g cukety
150 g petržele
lžíci másla
2 brambory
150 g slaniny
1 l masového vývaru
lžičku tymiánu
malou konzervu červených fazolí
5-6 párků
špetku mletého kmínu
sůl
pepř
50 g strouhaného parmazánu
Cibuli, pórek, petržel, česnek a mrkev nakrájíme na tenké plátky, zelné listy bez silných žeber 
na kousky, cuketu na kostičky, oloupané brambory na kostky. Slaninu nakrájenou na nudličky 
opečeme na másle, přidáme cibuli ‚ česnek, podusíme, podlijeme vývarem, přivedeme k varu,
přidáme zeleninu, tymián a vaříme 15 minut. Přidáme kousky párků, fazole, kmín a povaříme 
5 minut. Osolíme, opepříme, sypeme sýrem. 

Zeleninový vývar se špenátovými prstýnky. 
2 kostky Zeleninového bujónu Vitana
2 vejce
3 lžíce hladké mouky
2 dcl mléka
sůl
1 dcl oleje
1 větší mrkev
200 g listového špenátu
zmraženého
100 g kořenové zeleniny
kadeřavá petrželka 
čerstvý pórek
Z bujónu připravíme vývar podle návodu a před koncem varu přidáme kořenovou zeleninu. Z 
vejce, mouky a mléka připravíme slané palačinkové těsto. Usmažíme tenké palačinky a 
necháme vychladnout. Špenát rozmrazíme, osolíme, zbavíme vody a smísíme s vejcem. Pak 
rozprostřeme mezi dvě palačinky, svineme je okolo mrkve a upevníme potravinářskou fólií 
nebo alobalem. Palačinky vaříme velmi mírným varem v osolené vodě 10 min., vyjmeme a 



necháme vychladnout. Nakrájíme ostrým nožem na kolečka a před vkládáním do vývaru 
vyloupneme  mrkev - tak vznikne „prstýnek“. Zdobíme čerstvou zeleninou.

Žebrácká polévka
1,5 l vody
200g kostí
1 dl smetany
120g kořenové zeleniny
1 menší cibule
2 vejce
50g másla
zelená petržel
kmín
sůl
100g tvrdého chleba
Kosti dáme vařit do vody s kouskem cibule a kořenovou zeleninou. Chléb nastrouháme, 
zalijeme přecezeným vývarem z kostí a necháme chvilku povařit. Vývar pak zalijeme 
smetanou, do níž jsme zamíchali vejce, přidáme kmín, sůl. Na talíře vložíme na másle 
osmaženou cibuli nakrájenou na kolečka, sekanou petrželku a zalijeme polévkou.
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