
Ingredience – 4 porce 

MINESTRONE – italská hustá zeleninová polévka 

 

Ingredience: 

 

 150 g kořenová zelenina 

 1 brambora 

 1 rajče 

 50g zelené fazolky 

 50g cuketa 

 1,5 ks cibule + 2 stroužky česnek 

 1 lžice rajčatový protlak 

 0,8l zeleninový vývar 

  čerstvá bazalka 

 30g anglická slanina 

 olivový olej 

 máslo 

 strouhaný parmazán 

 pepř sůl 

Můžeme použít i další druhy zeleniny: fenykl, kapusta … či přidat bobkový list a tymián 

Postup: 

Česnek, cibuli, celer, mrkev, brambory, fazolky, cukety a rajčata nakrájíme nadrobno. 

Slaninu mícháme na másle a oleji ve velkém hrnci asi 2 minuty, potom přidáme česnek a 
cibuli a za častého zamíchání asi 2 minuty opékáme. Vmícháme celer, mrkev a brambory a 
opékáme je ještě zhruba 2 minuty. 

K zelenině se slaninou přidáme fazolky a směs opět 2 minuty opékáme, vmícháme cukety a 
opékáme další 2 minuty. Hrnec přikryjeme a vše za častého míchání dusíme asi 15 minut. 

Zeleninovou směs podlijeme vývarem, přidáme rajčata, rajčatový protlak, bazalku a kůru z 
parmazánu, podle chuti osolíme a opepříme. Polévku povaříme na mírném ohni. Odstavíme 
a vyjmeme parmazánovou kůru. 

Do polévky Minestrone vložíme rozlámané špagety a povaříme na skus. Porce zdobíme 
čerstvě nastrouhaným parmazánem. 

 

 

 



GAZPACHO – španělská studená zeleninová polévka 

Ingredience: 

 

 1 salátová okurka 

 0,5kg rajčat 

 1 ks paprika 

 1 cibule (nejlépe šalotka) 

 česnek  

 bylinky dle chuti (zajímavý je čerstvý koriandr či bazalka) 

 olivový panenský olej 

 červenný vinný ocet 

 pepř, sůl, (třtinový cukr) 

 

Postup: 

Zeleninu omyjeme, oloupeme a zbavíme jader. Vyzrálá a šťavnatá rajčata musíme předtím 
krátce spařit. Papriky péct asi 8 minut pod grilem a krátce zabalit do mikrotenové fólie. 

Nakrájíme zeleninu na malé kousky a vložíme do velké nádoby. Přidáme rozmočený bílý 
chléb nebo bagetu bez kůrky, prolisovaný česnek, cibuli, sůl, pepř, trochu cukru. Zalijeme 
olivovým olejem a nahrubo rozmixujeme ponorným mixérem. Pak ještě dochutíme červeným 
vinným octem, případně zředíme vodou a gazpacho umixujeme dohladka. Nakonec 
gazpacho dochutíme bylinkami, zejména bazalkou. 

Vychlazené gazpacho se podává s rozmanitými přílohami, které si střídavě vkládáme do 
polévky. Mohou to být krutony, kousky šunky, sýra, olivy, nahrubo nasekaná vařená vejce, 
naťová cibulka, kousky mladé cukety, rajčat, papriky, okurky. Záleží na chuti a fantazii.  

 

 

 

 

 

 

 



Osvěžující okurková polévka 

Ingredience: 

 

 1 kg bílého jogurtu nebo kysaného mléka 

 1 větší salátová okurka 

 2 stroužky česneku 

 sůl a pepř (může být i bílý) na dochucení 

 1 lžíce olivového oleje a hrst sekaných vlašských ořechů k podávání (nemusí být) 

 4 lžíce čerstvého nasekaného kopru 

 

Postup: 

Okurku nakrájejte na jemné plátky, kostičky nebo ji nahrubo nastrouhejte. Spojte 
s rozšlehaným mlékem či jogurtem, utřeným česnekem a dochuťte solí a pepřem. Dejte 
vychladit. Před podáváním můžete polévku zakápnout olejem a posypat ořechy i koprem. 
Servírujte s chlebem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svěží okurková polévka s mátou 

Ingredience: 

 4 okurky 

 2 kelímky kysané smetany 

 asi 0,5l mléka 

 šťávu z 1 a ½ citronu 

 kůru z ½ umytého citronu 

 hrst máty (nebo bazalky či jiných bylinek) 

 2 lžíce třtinového cukru (můžete ubrat či vynechat) 

 sůl, čerstvě mletý pepř 

O: 

 

Postup: 

Okurku oškrábejte a nakrájejte na menší kousky, které vhoďte do mixeru a rozmixujte 

dohladka (podle potřeby můžete přidat trošku mléka, někdy má mixer problém bez tekutiny 

zeleninu pobrat). K rozmixované okurce přidejte velkou hrst máty, trochu cukru, citronovou 

kůrou a šťávu, špetku soli, čerstvě mletý pepř a zakysanou smetanu a vše ještě jednou 

promixujte. Polévku případně ještě dochuťte pepřem, solí či citronovou šťávou a ledově 

vychlazenou podávejte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pórková legenda jménem „vichyssoise“ pocházející z lázní Vichy. Podává se za 
studena, ale v zimě může být i teplá. Francouzi ji důkladně mixují. 

Ingredience: 

 

 50g másla 

 1 cibule 

 300g bílé části ze 4 středních pórků 

 700g brambor 

 1,2l kuřecího vývaru 

 smetana 

 sůl, pepř 

 

Postup: 

Cibuli nakrájejte najemno, bílou část pórku na kolečka a očištěné brambory nakrájejte na 
kostičky. V hrnci rozpusťte máslo a cibuli a pórek na něm osmahněte – jen tak, aby zelenina 
byla měkká, ne tmavá! V tuhle chvíli přilijte kuřecí vývar, polévku přiveďte k varu a vložte do 
ní i brambory. Vše vařte asi 15–20 minut úplně doměkka. Po zchladnutí vše rozmixujte zcela 
dohladka a dochuťte solí a pepřem. Když má vzniklý krém pokojovou teplotu, vložte ho do 
lednice a chlaďte ho asi další dvě hodiny – ideální je příprava den předem. Před podáváním 
do polévky ještě vmíchejte smetanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letní zeleninová polévka se zázvorem 

 

Ingredience: 

 

 1 kedlubna 

 1 mrkev 

  růžičková kapusta 

  květák 

 1 porce kuřecí křidélka 

 dle chuti pórek, hrášek, brokolice 

 pažitka, čerstvý zázvor, sůl, pepř 
 

 

Postup: 

Kuře se zázvorem uvaříme v osolené vodě doměkka, maso a zázvor vyndáme. Mrkev a 
kedlubnu nakrájíme na kostičky, pórek na kolečka, květák a kousek brokolice rozebereme na 
růžičky, kapustičky necháme vcelku. 

Zeleninu vložíme do vývaru a vaříme asi 10 minut, přidáme hrášek a ještě chvilinku 
povaříme. Zelenina nesmí být příliš měkká. Podle chuti zeleninovou polévku osolíme. 

Před podáváním přidáme do letní zeleninové polévky se zázvorem nadrobno nasekanou 
pažitku. 

 


