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Temat  Zupy 

1. Klasyfikacja zup. 
Zupa to ciepła lub zimna potrawa o płynnej lub półpłynnej konsystencji, stanowiąca danie obiadowe, 
czasem I lub II danie lub kolacje. Zupy można podzielić wg różnych kryteriów 
A) wg konsystencji 
- płynne (np. rosół, barszcz czysty) 
- półpłynne (np. grochówka, krupnik) 
- kremy np. (z zielonego groszku, z pieczarek) 
B) wg temperatury podawania 
- gorące – (nie mniej niż 700C) 
- zimne tzw. chłodniki – (poniżej 140C) 
C) wg sposobu zagęszczania  
- czyste niezagęszczane 
- zagęszczane głównym składnikiem, zawiesiną, podprawą zacieraną, zasmażką, żółtkami 
D) wg smaku 
- słone (np. na wywarach mięsnych, jarzynowych) 
- słodkie (np. mleczne, na wywarach owocowych) 

2. Zasady sporządzania zup 
A składniki zup 
- wywar –to półprodukt do otrzymywania zup i sosów. Otrzymuje się go przez powolne wygotowanie w 
dużej ilości wody rozdrobnionych surowców kości, mięsa, warzyw 
- główny składnik to półprodukt nadający zupie swoisty smak, od którego pochodzi nazwa zupy, 
- podprawa to półprodukt wpływający na konsystencje zupy, jej wartość odżywcza, smakowa, a czasem i 
barwę. 
- przyprawy – to niezbędny składnik nadający na smak i zapach. 

3. Podział wywarów 
A) jasne 
- kostne, mięsne, warzywne, rybne, ze skorupiaków, mieszane 
B) ciemne 

 mięsne demiglace (otrzymywany przez odparowanie połowy objętości ciemnego wywaru; 
stosowany do podlewania mięs w czasie duszenia lub jako baza do sosów), glace (otrzymywany 
przez odparowanie ciemnego wywaru do konsystencji gęstego syropu; stosowany do 
sporządzania sosów bez zagęszczania zasmażką) 

 grzybowe ( z grzybów świeżych lub suszonych) 
 

4. Proces przygotowywania wywarów 
- kości pociąć a mięso pokroić, aby jak najwięcej smaku przeniknęło do wywaru 
- ości wstępnie wymoczyć w zimnej wodzie 
- warzywa rozdrobnić 
- do wywarów jasnych mięso i kości wstępnie zblanszować (obgotować), opłukać w zimnej wodzie i 
gotować właściwy wywar, 
- do wywarów ciemnych kości i warzywa obsmażyć lub opiec niezbyt mocno, aby wywar nie miał 
gorzkiego smaku, 
- warzywa dodawać do wywaru 30 – 40 min. pod koniec gotowania, 
- gotowanie zacząć od zimnej wody, powoli doprowadzić do wrzenia, dalej gotować już na małym ogniu, 
- dostosować czas gotowania do rodzaju wywaru 9wołowy 4-6 godz., drobiowy i cielęcy ok. 2 godz., rybny 
ok 30 min.), 
- ubytek wody w wywarze uzupełniać zimną wodą, 
- przypraw i ziół używać z umiarem, 
- po zakończeniu gotowania wywar szybko schłodzić do temp. 3 -4 0C, 
- wywary warzywne i mięsne lub kostne przygotowywać oddzielnie ( zapobiega to fermentacji) 
 
 



5. Zastosowanie kości do wywarów 

Rodzaj kości Właściwości wywaru Zastosowanie 

wieprzowe tłusty kapuśniak, żur, grochówka, 
krupnik, fasolowa 

wołowe esencjonalny, mocny rosoły, buliony 

cielęce kleisty, delikatny auszpik, zupy dietetyczne 

drobiowe delikatny rosoły 

 

6. Wywary owocowe. 

Sporządza się z owoców aromatycznych, kwaśnych i kolorowych. Owoce nieobrane ale pokrojone na 

części, gotuje się do miękkości na silnym ogniu od chwili włożenia do wrzątku. Następnie przeciera się i 

łączy z wywarem. Do sporządzania wywarów owocowych można też użyć owoców mrożonych lub 

suszonych. 

7. Główne składniki zup: 

 warzywa – zupa jarzynowa 

 grzyby – zupa grzybowa 

 owoce – zupa owocowa 

 kasze – krupniki, kleiki 

 ryby – zupa rybna 

 mięso – np. beuf Strogonow 

 kluski – zupa zacierkowa 

 ser – zupa serowa 

Sposób przygotowania składnika głównego zależy od rodzaju sporządzanej zupy. Może to być rozdrobnienie oraz 

obróbka cieplna. Główny składnik należy gotować oddzielnie w niewielkiej ilości wywaru. 

8. Podprawa do zupy. Może ją stanowić: 

 śmietanka 

 zawiesina z mąki pszennej lub ziemniaczanej i śmietany, mleka, kefiru, jogurtu, maślanki, wody 

lub wywaru, 

 zasmażka I, II lub III stopnia, 

 żółtka wymieszane ze śmietanką, 

 masło lub margaryna zacierane z mąką. 

Podpraw nie stosuje się do zup, które zawierają rozklejony składnik skrobiowy(krupnik, kleik, z 

zacierkami, żur, mleczna) ani do zup czystych. 

Rodzaje podpraw i ich zastosowanie: 

 mąka ziemniaczana – zupa owocowa, 

 mąka pszenna + woda – zupy: jarzynowa, ogórkowa 

 mąka pszenna + śmietanka(mleko, kefir itp.) – zupy: jarzynowa, ogórkowa, pomidorowa, 

grzybowa, pieczarkowa, koperkowa, barszcz biały i czerwony, barszcz ukraiński, kalafiorowa, 

brokułowa 

 mleko + masło lub margaryna – zupy krem 

 zasmażka I stopnia – zupy krem, 

 zasmażka II stopnia – ogórkowa, kapuśniak, 

 zasmażka III stopnia – jarzynowa, grochowa, fasolowa, 

 żółtko – mleczna, zupy krem. 

 



9. Przyprawy. 

Najczęściej stosowane do zup 

 słonych – sól, pieprz, liść laurowy, czosnek, cebula, kminek, majeranek, natka pietruszki, koperek, 

zioła (bazylia, estragon, kolendra), 

 słodkich – cukier, miód, cynamon, goździki, wanilia, zioła (mięta, melisa). 

10. Rodzaje zup. 

A) Zupy czyste to zupy wykwintne, podawane na specjalne okazje. Ich podstawą są esencjonalne i 

aromatyczne wywary z wołowiny, drobiu, dziczyzny lub ryb. Najpopularniejsze zupy czyste to: 

Rosół, bulion, barszcz czysty, pomidorowa. 

B) Zupy zagęszczane: 

 kremy – składnik główny powinien mieć swoisty smak aromat i barwę. Najlepiej nadają się tu 

warzywa i drób, które gotuje się oddzielnie w małej ilości wody, a następnie przeciera lub 

miksuje. Odpowiednią gęstość uzyskuje się przez: 

- dostosowanie ilości składnika głownego, 

- podprawianie śmietanką, zasmażką I stopnia, podprawą zacieraną, śmietanką lub żółtkiem. 

 Często stosuje się podprawianie dwuetapowe łącząc różne rodzaje podpraw. Szczególną ostrożność należy 

zachować przy podprawianiu żółtkiem – najpierw stosować podprawę zacieraną i gotować ok. 5 min, schłodzić do 

70 – 800C, dodać żółtko rozprowadzone w śmietance zahartowanej niewielką ilością zupy. 

Zup podprawianych żółtkami nie należy zagotowywać, aby białka nie ścięły się i aby zachować aksamitny wygląd. 

Zaciąganie żółtkami wykonać tuż przed wydaniem zupy do konsumpcji. 

C) Kleiki i krupniki – sporządza się na wodzie, wywarze lub mleku. Składnikami głównymi mogą być: ryż, 

kasza manna lub jęczmienna, płatki owsiane, jęczmienne lub ryżowe. Kleiki są lekkostrawne. 

D) Inne zupy zagęszczane. 

Przy zagęszczaniu zup zawiesiną lub zasmażką należy uważać, by nie powstały grudki lub nie zwarzyła 

się śmietanka. Zawiesinę należy dokładnie wymieszać i połączyć z niewielką ilością zupy, ponownie 

wymieszać, wlać do zupy i zagotować. Podobnie postępuje się z zasmażkami 

E) Chłodniki – można sporządzać na bazie: 

 mleka i śmietany 

 fermentowanych napojów mlecznych 

 wywaru z mięsa zabielane lub zakwaszane w sposób naturalny (żurem, kwasem buraczanym, 

kwasem ogórkowym0, z dodatkiem zieleniny, pieczonego mięsa, gotowanych jaj, 

 piwa 

F) Zupy specjalne czyli wyjątkowe. 

To takie, w których jeden ze składników jest specjałem samym w sobie i wymaga specjalnego 

traktowania. Składnik ten jest zwykle pochodzenia zwierzęcego i trudno go pozyskać w handlu. Do zup 

tych zalicza się: 

 zupa z płetw rekina – pochodzi z kuchni chińskiej. Pozostałe składniki to : grzyby xiang gu, 

pędy bambusa, pierś kaczki, por przyprawy (sos sojowy i sezamowy, wino ryżowe, plej 

roślinny, sól, cukier), mąka ziemniaczana do zagęszczania, 

 zupa z gniazd jaskółczych – również z kuchni chińskiej. Składnik główny to gniazda wykonane z 

alg przez jaskółki, 

 zupa żółwiowa – zawiera mięso żółwie, warzywa i przyprawy ( w tym majeranek, kwiat 

muszkatołowca, ziele angielskie, pieprz biały i maderę. Podaje się z pulpetami lub kluskami 

parzonymi, 

 zupa rakowa – pochodzi z kuchni staropolskiej; wywar sporządza się z pancerzy raków, 

 zupa krem z homara – pochodzi z kuchni francuskiej; wywar z pancerzy homarów. 



11. Zupy z kuchni różnych narodów. 

 Czechy – ziemniaczana, gulaszowa, rosół wołowy z drobnymi kluskami, czosnkowa, 

 Francja – cebulowa, serowa, bouillabaisse, pistou, 

 Węgry – paprykowa ostra, gulaszowa, 

 Rosja – solanka, ucha, migdałowa, 

 Austria – z cukinii, 

 Włochy – minestrone, pavese, 

 Bułgaria – jourtowa 

 Hiszpania – gazpacho, dyniowa 

 Grecja – cytrynowa 

 Chiny – bulion drobiowy z grzybami mun i pędami bambusa z makaronem sojowym. 

12. Wielkości porcji zupy i naczynia do podawania. 

Rodzaj zupy Wielkość porcji [cm3] Naczynie do podawania 

Czyste 200 Bulionówka z 2 uchami, filiżanki 
(consomme) 

Czyste z dodatkiem np. rosół z 
makaronem 

350 Talerz 

Zagęszczone 350 – 400 Talerz 

Kremy 200 Bulionówka z 2 uchami, kubek 
platerowany 

Chłodniki 200 Bulionówka, kubek platerowany 

Specjalne 100 Filiżanka do mokki, mała 
miseczka 

Narodowe 100 – 400 Nelsonki, chleb 

 

13. Dodatki do zup. 

Dodatki Zupy 

Mięso Consomme, rosół 

Makaron Rosół, grzybowa, pieczarkowa, pomidorowa, 
neapolitanka, owocowa 

Ryż (na sypko) Pomidorowa, owocowa 

Kasza manna (kostka) Rosół, bulion 

Kluski krojone Rosół, grzybowa, czernina 

Kluski francuskie Grzybowa, barszcz 

Kluski lane, zacierki Rosół, bulion, ziemniaczana 

Raki (szyjki rakow) Rakowa 

Pierożki, kołduny Bulion 

Pulpety Rosół, bulion 

Uszka Barszcz czerwony czysty 

Knelki Rybna 

Grzanki Zupy kremy 

Groszek ptysiowy Zupy kremy 

Naleśniki Rosół, bulion 

Jaja poszetowe Rosół, bulion, klarowana zupa 

Jaja na twardo żur, szczwiowa 

Pianka Owocowe 

Paszteciki Czyste 

Diablotki, vol-au-vent Czyste 

Żółtka Czyste 

Ziemniaki Rosół, barszcz czerwony i biały, żur 

Frykadelki Bulion, rosół, pomidorowa. 

 



Pytania i polecenia do tematu lekcji. 

1. Jakie jest znaczenie składnika głównego w zupie? 

2. Wskaż różnice między rosołem a bulionem. 

3. Jaka jest różnica w zagęszczaniu zup zasmażką i zawiesiną? 

4. Jakie są sposoby zagęszczania zup kremów? 

5. Dobierz dodatki do barszczu czerwonego czystego, zupy pomidorowej zabielanej, kapuśniaku oraz 

zupy śliwkowej zabielanej. 


