
Bramborová česnečka
1 a ½ litru vody, 500 g brambor, 100 g celeru, 4 stroužky česneku, sůl, kmín, petrželka, 80 g sádla, 
2 krajíce tmavého chleba.

Oškrábané a rozpůlené brambory zalijeme osolenou vařící vodou a uvaříme je i s očištěným 
celerem do měkka. Na každý talíř dáme lžičku sádla (husího), se solí utřený česnek a jemně 
nasekanou petrželku. Vložíme na nudličky nakrájený chléb a vše přelijeme řídkým protlakem z 
brambor a celeru. Vývar musí být horký, aby polévka nebyla chladná. 

Bramborová polévka ze syrových brambor 
1 a ½ litru vody (vývaru z kostí), 200 g zeleniny (pórek, celer, mrkev, podle sezony) 200 g brambor, 
sůl, pepř, trochu polévkového koření, 30 g másla

Očištěnou zeleninu nakrájíme na kostky a uvaříme v osolené vodě do měkka, aby se dala protřít 
sítem nebo rozmixovat. Do vývaru a protlaku ze zeleniny nastrouháme loupané syrové brambory, 
přidáme koření, máslo a krátce povaříme.

Bramborová polévka s celerem
1 a ½ litru vody s masoxem nebo slabší vývar z kostí, 250 g brambor, 250 g celeru, 50 g cibule, 2 
žampiony, 30 g másla, sůl, citron, petrželka, osmažená veka nakrájená na kostičky

Cibuli nakrájíme nadrobno, osmažíme na másle, přidáme očištěný, na nudličky nakrájený celer, 
houby a vše zakapeme citronem. Jakmile se celer a houby osmaží, přilijeme vývar a přidáme 
loupané, na nudličky nakrájené brambory. Když jsou brambory měkké, přidáme petrželku. Na talíři 
ozdobíme osmaženou vekou, nebo rohlíkem. 

Bramborová polévka se zeleninou a sýrem
1  ½ litru vody, 1 kostka masoxu, 50 g mrkve, 100g celeru, 50  g petržele, kousek květáku, čtvrt 
kapusty, 200 g brambor, petrželka, 80 g másla, sůl, pepř, 50 g nastrouhaného sýru, opečené kostičky 
veky nebo rohlíků 

Všechnu očištěnou a oškrábanou zeleninu nakrájíme na kostky, podusíme na másle a zalijeme 
vodou. Uvaříme v ní oloupané na kostky nakrájené brambory. Přidáme kostku masoxu, sůl, koření a 
nakonec sekanou petrželku. Povařenou polévku dáme na talíř, přidáme opečenou housku a 
posypeme sýrem. 

Bramborová polévka s krupicí
1 a ½ litru vody, 150 g kořenové zeleniny, 250 g brambor, 50 g cibule, sůl, pepř, majoránka, 2 
stroužky česneku, 80 g tuku, 2 lžíce krupice

Očištěnou zeleninu nakrájíme na nudličky, osmažíme na polovině tuku, zalijeme vodou a vaříme. 
Přidáme loupané na kostky nakrájené brambory, sůl, koření, česnek a nakonec na druhé polovině 
tuku osmaženou drobně nakrájenou cibuli a krupici. Polévku krátce povaříme.

Bramborová polévka s ovesnými vločkami
1 a ½ litru vody, 250 g brambor, 60 g ovesných vloček, 60 g másla, sůl, petrželka, 1/8 litru mléka, 1 
žloutek

Oloupané, na kostky nakrájené brambory a ovesné vločky osmažíme na tuku, zalijeme vodou nebo 
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vývarem, přidáme sůl a vaříme do měkka. Polévku můžeme prolisujeme nebo rozmixovat, 
zjemníme ji mlékem, ve kterém rozšleháme žloutek. Polévku prohřejeme a okořeníme petrželkou
Bramborová polévka mléčná s vejci
1 a ¼ litru vody, ¼ l kyselé smetany, 400 g brambor, sůl, kmín, 30 g polohrubé mouky, 50 g másla, 
1 vejce, petrželka nebo pažitka

Oloupané brambory nakrájíme na kostky, uvaříme v osolené vodě s kmínem. Vývar slijeme, dáme 
znovu na oheň, přidáme smetanu, ve které rozšleháme mouku. Za stálého šlehání povaříme, 
přidáme zpět odcezené brambory, vložíme kousek másla, přidáme nakrájenou petrželku nebo 
pažitku a zašleháme jedno vejce.

Bramborová polévka s kapustou a slaninou
1 a ½ litru vody nebo vývaru z kostí, 300 g brambor, 1 malá krabička zmrazené kapusty, nebo půl 
čerstvé, 50 g cibule, 50 g slaniny, 30 g sádla,  sůl, pepř, 30 g hladké mouky, 1 stroužek česneku, 
špetka majoránky

Oloupané brambory nakrájíme na kostky, zalijeme osolenou vodou a vaříme. Kapustu nakrájíme na 
nudličky, osmažíme na drobně nakrájené slanině a cibuli, okořeníme ji a přidáme do polévky. 
Polévku zahustíme zlatou jíškou ze sádla a mouky, kterou v polévce dobře rozmícháme a povaříme. 
Nakonec přidáme česnek a majoránku, podáváme s chlebem. 

Bramborová polévka z podmáslí
½ litru vody, 1 litr podmáslí, 600 g brambor, 60 g másla nebo sádla, 40 g hladké mouky, sůl, kmín, 
2-3 vejce

Do osolené vody dáme vařit oškrábané, na kostky nakrájené brambory a když změknou zahustíme 
vývar jíškou z poloviny tuku a mouky a ředíme podmáslím, předem dobře rozšlehaným. Povařenou 
polévku okořeníme kmínem, přidáme druhou polovinu tuku a nakonec vmícháme vejce.

Bramborová polévka gulášová
1 a ½ litru vody  (s masoxem) nebo vývar z kostí, 400 g brambor, 80 g sádla, 40 g mouky, 1 cibule, 
2 stroužky česneku, sůl, kmín, pepř, sladká paprika, 200 g uzené klobásy nebo masa z hovězí 
konzervy.

Na polovině tuku osmažíme drobně nakrájenou cibuli, přidáme sůl, pepř, kmín a papriku a na 
kostky nakrájeno brambory. Jakmile se brambory osmaží, zalijeme je vodou nebo vývarem a vaříme 
až jsou skoro měkké. Pak polévku zahustíme jíškou, vložíme na kolečka nakrájenou  klobásku nebo 
na kostky nakrájené maso i se šťávou z konzervy a polévku dovaříme.

Bramborová polévka z čerstvého zelí
1 a ½ litru vody, ½ hlávky zelí, 400 g brambor, 60 g sádla, 30 g mouky, sůl, kmín, 1 lžička octa 
(nemusí být)

Zelí si nakrájíme na nudličky, brambory na kostky. Zelí spolu s brambory osolíme okmínujeme  a 
uvaříme v hrnci a dusíme do měkka. Z tuku a mouky uděláme jíšku a polévku s ní zahustíme. 
Okořeníme a dosolíme, popřípadě přidáme ocet. 
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