
   

Karta pracy nr 2    
Zupa  z dyni z groszkiem ptysiowym

ZUPA
Przepis na 2 osoby

•  Dynia            600g
•  Masło 1 łyżka
•  Cebula  1 szt.
•  Ziemniaki   2 szt
•  Marchewka  1 szt
•  Wywar  500 ml
•  Czosnku  2 ząbki
•  sól ,pieprz, gałka muszkatołowa do smaku

Sposób przygotowania

1. Przekroić dynię na ćwiartki i usunąć nasiona oraz włóknisty miąższ ze środka. 
Pozostały, twardy miąższ pokroić w plastry, obrać skórkę, a następnie pokroić 
plastry w kostkę.
2. W dużym garnku stopić masło i zeszklić na nim cebulę wraz z posiekanym  
czosnkiem. Dodać dynię, ziemniaki i  marchew pokrojone w kostkę . Zalać wywarem. 
Lekko posolić, przykryć i gotować na małym ogniu przez 40 minut.
3. Zmiksować zupę za pomocą ręcznego miksera i doprawić do smaku
4. Podawać z groszkiem ptysiowym.

ZADANIE
Przelicz podane porcje na podaną ilość osób.

1 osoba 5 osób 10 osób 35 osób 200 osób
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GROSZEK PTYSIOWY
• Mąka pszenna 140g
• Woda  160 cm3
• Margaryna  67 g
• Jaja  250 g ( 4-5 szt.)

Sposób przygotowania

1. Do garnka wlać odmierzoną ilość wody, dodać tłuszcz, sól i zagotować. 
2. Do wrzącej mieszaniny wsypać przesianą mąkę. Wymieszać szybko, aby nie 

dopuścić do powstania grudek. 
3. Ogrzewać mieszaninę przez 3-6 minut. Masa musi być gładka , szklista oraz 

odchodzić od ścian naczynia.
4. Zaparzoną mąkę ochłodzić do temp. 70 C  cały czas mieszając przy wolnych 

obrotach miksera. 
5. Do masy dodawać porcjami jaja, cały czas mieszając. 
6. Przełożyć masę do worka cukierniczego i szprycować małe kuleczki.
7. Piec w 200 C do zrumienienia.

Zagadka
Złotych dwanaście, groszy trzydzieści

Tyle kosztuje kilo czereśni
Nietrudny was rachunek czeka

Ile kosztuje dwadzieścia deka?

ODPOWIEDŹ: …...................................zł

Zadanie do wykonania:
W garnku Kasi jest o 2,5 l zupy dyniowej więcej niż w garnku Jasia.  Jaś ma o 5 litrów 
zupy mniej niż Ola, która ma dwa razy więcej zupy niż Kacper. Zupa Kacpra wypełni 
dokładnie sześć misek o pojemności 0,8 l.  Ile litrów zupy mają razem dzieci?

Kacper: 
Ola: 
Jaś:
Kasia:

RAZEM:
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