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Dwie rzeczy mają istotny wpływ na smak zupy, bulion i zioła. Mistrzowie cho-
chli powiadają, że królową zup jest rosół, który wymaga wprawnej ręki, długie-
go czasu gotowania i perfekcyjnych składników. Na co dzień zazwyczaj jednak 
dysponujemy co najwyżej wprawną ręką, ale to też nie zawsze. Zawsze za to 
możemy liczyć na głód, a na to by się go pozbyć najskuteczniejszym sposo-
bem jest zupa. Miseczka pożywnej strawy, wzbogacona garścią witamin i do-
prawiona ziołowymi przyprawami, które oczyszczają organizm i regenerują siły 
ma wielu wiernych zwolenników, doceniających jej odżywczy charakter. Wra-
cając do bulionu, może on być warzywny lub mięsny. Dobrze jest raz na jakiś 
czas poświęcić popołudnie na gotowanie takiego wywaru, następnie  podzie-
lić go na porcje i zamrozić. Uwolni nas to od kupowania kostek rosołowych, 
suszonych warzyw z przyprawami tudzież innych jarzynowych koncentratów 
identycznych z naturalnymi aromatami i smakami. Przydomowy ogródek lub 
parapet, gdzie rośnie stale zielona pietruszka, bazylia, mięta i tymianek to nie-
zbędnik każdego ambitnego zupiarza.
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Czas przygotowania: 10 minut

• 1 ogórek
• 500 ml jogurtu naturalnego
• 100-200 ml zimnej wody
•  1 duży lub 2 małe ząbki czosnku
•  pęczek koperku
•  100 g obranych orzechów 

włoskich
•  2 łyżki oleju z orzechów 

włoskich, oleju z pestek dyni lub 
oliwy

• sól do smaku

 1 Ogórek obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Koperek posiekać. 
Czosnek przecisnąć przez praskę. Ogórek, koperek i czosnek wymieszać w mi-
sce, zalać  jogurtem i całość wstawić do lodówki.
 2 Chłodnik powinien być gęsty, dlatego jogurt jest tutaj lepszy niż kefir. 
Orzechy posiekać  i uprażyć na gorącej patelni bez tłuszczu. Chłodnik wyjąć 
z lodówki tuż przed podaniem. Nalać porcje do miseczek i podawać posypany 
orzechami.

Chłodnik  
bułgarski
NAZYWANY TARATOREM


