
Μου πήρε κάποιο χρόνο να αγαπήσω τις σούπες. Ίσως 
γιατί μεγαλώνοντας, οι επιλογές μας ήταν αβγολέμο-
νο, φιδές και τραχανάς. Σήμερα όμως, με τον σούπερ 

εξοπλισμό της κουζίνας μου, η άποψή μου για τις σούπες 
άλλαξε ουσιαστικά. Και για όσους έχουν το «Thermomix» η δι-
αδικασία γίνεται ακόμα ευκολότερη. Οι σούπες είναι ένα από 
τα γρηγορότερα γεύματα που μπορείτε να ετοιμάσετε και συ-
νάμα πολύ υγιεινό και ελαφρύ. ∆εν λέω, βέβαια, αν «πνίξετε» 
μια σούπα στην κρέμα γάλακτος, το λάιτ δεν το βλέπω. Αυτές 
οι σούπες που σας προτείνω είναι απλές, μυρωδάτες και 
έχουν έντονη τη γεύση των λαχανικών. Ό,τι ακριβώς χρειάζε-
στε μια βροχερή νύχτα. Α, και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.

Kit chen Fanatics

Ζεστές, 
βελουδένιες σούπες 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 
ΣΟΥΠΑ ΜΕ 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΦΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑ ΚΑΡΥ∆ΑΣ
Όταν βρήκα την αγαπημένη μου 
συνταγή για κάρι με κόκκινες 
φακές, σκέφτηκα ότι θα 
μπορούσε να γινόταν μια πολύ 
ωραία σούπα. Όλα εκείνα τα 
αρωματικά μπαχαρικά μαζί με 
τις φακές και το γάλα καρύδας, 
κάνουν αυτή τη σούπα πολύ 
ξεχωριστή, νόστιμη και πάρα 
πολύ χορταστική. Είναι πάρα 
πολύ εύκολη να την ετοιμάσετε. 
Αυτή η σούπα είναι πικάντικη και 
το τσίλι της πάει πολύ. Αν είστε 
φαν των καυτερών φαγητών, ένα 
γενναίο πασπάλισμα με νιφάδες 
τσίλι στο σερβίρισμα θα ανάψουν 
φωτιές. 

ΥΛΙΚΑ
4 κουταλιές ελαιόλαδο,
2 κουταλάκια σπόρους κύμινου 
(αρτυσιά),
1 κουταλάκι σπόρους μουστάρδας 
(σινάπι),
1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο 
(περίπου 100 γρ.),
1 ½ φλ. κόκκινες φακές (270 γρ.),
1 κόκκινη ή πράσινη καυτερή 
πιπεριά, χωρίς σπόρια 
ψιλοκομμένη,
½ κουταλάκι κιτρινόριζα (turmeric) 
σε σκόνη,
¼ κουταλάκι τσίλι σε σκόνη, 
2 ½ φλ. νερό (570 γρ.),
1 κονσέρβα (400 ml) γάλα 
καρύδας,
1 φλ. φρέσκο κολίανδρο, 
ψιλοκομμένο (30 γρ.),
2 κουταλιές χυμό λεμονιού (30 γρ.),
αλάτι, πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ρίχνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη 
κατσαρόλα και τη βάζετε σε μέτρια 
δυνατή φωτιά. Προσθέτετε το κύμινο 
και τους σπόρους μουστάρδας. 
Σοτάρετε μέχρι να μυρίσουν και 
οι σπόροι της μουστάρδας να 
γίνουν γκρι. Βάζετε το κρεμμύδι 
και σοτάρετε για 2-3 λεπτά, 
ανακατεύοντας κατά διαστήματα, 
μέχρι το κρεμμύδι να μαλακώσει.

Προσθέτετε τις φακές, την καυτερή 

ΜΕ ΤΗ  ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΠΑΜΠΟΡΙ∆Η (galateia@me.com)
Food styling: Ρούλλα Βαττή, Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής
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πιπεριά, την κιτρινόριζα, το τσίλι και το 
νερό. Μόλις κοχλάσουν, χαμηλώνετε 
τη φωτιά και αφήνετε το φαγητό 
να σιγοβράσει, με σκεπασμένη την 
κατσαρόλα, για περίπου 15 λεπτά, μέχρι 
οι φακές να ψηθούν και να γίνουν σαν 
πολτός. Ρίχνετε το γάλα καρύδας και 
το φρέσκο κολίανδρο. Σιγοβράζετε 
για άλλα 2 λεπτά. Αλατοπιπερώνετε και 
προσθέτετε το χυμό λεμονιού. Σερβίρετε 
με νιφάδες τσίλι (αν είστε πολύ τολμηροί!)

Σημείωση: Μπορείτε να αλέσετε 
ελαφρά τη σούπα σε ένα μπλέντερ αλλά 
μην το παρακάνετε. Αυτή η σούπα δεν 
πρέπει να έχει «βελουδένια» υφή. Είναι 
ωραία να «νιώθετε» τις φακές.

Μέθοδος με το Thermonix
Βάζετε το κύμινο και τους σπόρους 
μουστάρδας στον κάδο του Thermomix. 
Σοτάρετε 7 λεπτά, 120 βαθμοί, ταχύτητα 
0,5. Προσθέτετε το ελαιόλαδο και το 
κρεμμύδι. Κόβετε 3 δευτερόλεπτα, 
ταχύτητα 5 και μετά μαγειρεύετε για 3 
λεπτά, 120 βαθμούς, ταχύτητα 1.

Προσθέτετε τις φακές, την καυτερή 
πιπεριά, την κιτρινόριζα, το τσίλι και 
το νερό. Μαγειρεύετε 10 λεπτά, 100 
βαθμούς, ταχύτητα 1. Προσθέτετε το 
γάλα καρύδας και μαγειρεύετε άλλα 5 
λεπτά, 100 βαθμούς, ταχύτητα 1. Βάζετε 
το φρέσκο κόλιανδρο, το χυμό λεμονιού 
και αλάτι. Κόβετε 5 δευτερόλεπτα, 
ταχύτητα 5. Μαγειρεύετε 2 λεπτά, 100 
βαθμούς, ταχύτητα 1.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 175°C. Σε ένα ταψί φούρνου, βάζετε 
τις ντομάτες, τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Περιχύνετε με 
το 1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνετε. Βάζετε το 
ταψί στον προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά.

Μεταφέρετε όλο το περιεχόμενο του ταψιού στον κάδο 
του μπλέντερ. Προσθέτετε τα 
αμύγδαλα, την πάπρικα, το 
ξίδι και αλέθετε σταδιακά σε 
δυνατή ταχύτητα (προσοχή, το 
μίγμα θα είναι ζεστό), μέχρι να 
γίνουν όλα ένας ομοιόμορφος 
πουρές. Μεταφέρετε το μίγμα σε μια 
κατσαρόλα και βράζετε τη σούπα 
σε χαμηλή φωτιά. Τη δοκιμάζετε και 
βάζετε αλάτι ή πιπέρι αν χρειάζεται. Αν είναι πολύ 
παχύρρευστη προσθέτετε λίγο νερό.

Σερβίρετε μαζί με τις γαρίδες.

Ένα από τα λατρεμένα μου σος για ψαρικά είναι 
η ισπανική σος «Ρομέσκο». Την ανακάλυψα σε 
ένα ταξίδι μου στη Βαρκελώνη και από τότε, κάθε 
φορά που τη σερβίρω, ψάχνω για ένα κουτάλι, να 
την καταβροχθίσω μέχρι την τελευταία σταγόνα. 
Έτσι αποφάσισα να τη μετατρέψω σε σούπα. Ψητές 
ντομάτες και κόκκινες πιπεριές, ασπρισμένα 
αμύγδαλα και το άρωμα καπνιστής πάπρικας. Μια 
από τις ωραιότερες σούπες που έφτιαξα ποτέ.

ΥΛΙΚΑ
2 γλυκιές, κόκκινες πιπεριές, μοιρασμένες στη  μέση 
και καθαρισμένες από σπόρια,
½ κιλό ντομάτες ώριμες, μοιρασμένες στη μέση 
(περίπου 5 μέτριες),
2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε χοντρές φέτες,
3 σκελίδες σκόρδο,
1/3 φλ. ελαιόλαδο,
½ φλ. αμύγδαλα ασπρισμένα και καβουρδισμένα,
1 κουταλάκι καπνιστή πάπρικα,
½ κουτάλι ξίδι βαλσαμικό,
12 γαρίδες μεγάλες, βρασμένες και καθαρισμένες,
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

ΝΤΟΜΑΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΨΗΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΑΡΙ∆ΕΣ

αλατοπιπερώνετε. Βάζετε το 
νο για 40 λεπτά.

του ταψιού στον κάδο

μια 
 
και
αι. Αν είναι πολύ 
ερό.
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ΣΕΛΙΝΟΣΟΥΠΑ ΜΕ 
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΟΛΑ 
ΚΑΙ ΚΡΟΥΤΟΝ 
ΜΕ ΠΟΡΤΣΙΝΙ
Ο συνδυασμός του σέλινου με το μπλε τυρί 
είναι συνταγή επιτυχίας. Αν προσθέσεις 
και τα μανιτάρια πορτσίνι στην εξίσωση 
έχεις κερδίσει σίγουρα τις εντυπώσεις. 
Θα σκορπίσετε τα κρουτόν μέσα στο 
κάθε πιάτο ή θα φτιάξετε κροστίνι και θα 
σερβίρετε 2 φετούλες σε κάθε μερίδα. Ό,τι 
και να επιλέξετε, όπως και να τη σερβίρετε, 
αν είστε φαν του μπλε τυριού αυτή η σούπα 
είναι λατρεμένη.

ΥΛΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΣΤΙΝΙ Ή ΚΡΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
10 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι (2 
κουταλιές),
½ κουταλάκι σπόρους μαύρου πιπεριού,
40 γρ. βούτυρο ανάλατο,
8 χοντρές φέτες από ψωμί τύπου μπαγκέτα 
(για κροστίνι) ή 4 μεγάλες φέτες χωριάτικο 
ψωμί χωρίς κόρα (για κρουτόν).

ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΠΑ
30 γρ. βούτυρο ανάλατο,
40 γρ. ελαιόλαδο,
1 μέτριο (150 γρ.) κρεμμύδι 
400 γρ. μπαστουνάκια σέλινο, 
χοντροκομμένο,
1 μέτρια (230 γρ.) πατάτα,    
κομμένη σε 8 κομμάτια,
1 κύβο λαχανικών,
2 φλ. (480 γρ. νερό),
70 γρ. τυρί γκοργκοντζόλα ή άλλο μπλε τυρί 
όπως στίλτον ή ροκφόρ,
50 γρ. τυρί μασκαρπόνε, 
αλάτι, πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Φτιάχνετε πρώτα το βούτυρο με τα πορτσίνι. 
Βάζετε στον κάδο του Thermomix τα 
αποξηραμένα μανιτάρια με το πιπέρι. Αλέθετε 20 
δευτερόλεπτα, ταχύτητα 6 - 10. Προσθέτετε το 
βούτυρο και χτυπάτε 10 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 
5. Βάλτε το μίγμα σε ένα μπολ.

Αν θα φτιάξετε κροστίνι, ψήνετε τις φέτες από 
την μπαγκέτα στο γκριλ στη μια πλευρά μόνο. 
Απλώνετε στην άψητη πλευρά τον πιπεράτο 
μανιταροβούτυρο που φτιάξατε. Αφήνετε το ψωμί 
κατά μέρος σκεπασμένο με πλαστική μεμβράνη 
μέχρι να έρθει η ώρα να σερβίρετε τη σούπα, 
οπόταν και θα τα ξαναβάλετε στο γκριλ μέχρι να 
λιώσει το βούτυρο και να πάρουν χρώμα.

Αν θα φτιάξετε κρουτόν, απλώνετε το βούτυρο με τα μανιτάρια στις 4 φέτες 
ψωμί. Κόβετε τις φέτες σε μικρά κυβάκια 1,5 εκατοστού περίπου. Ψήνετε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 160°C για 20 λεπτά περίπου, ανακατεύοντας 
2-3 φορές μέχρι τα κρουτόν να πάρουν χρώμα και να γίνουν τραγανά. Τα 
βάζετε σε ένα μπολ να κρυώσουν. Μπορείτε να τα διατηρήσετε σε ένα δοχείο 
με καπάκι ή σε μια σακουλίτσα που κλείνει με ζιπ, για μια βδομάδα.

Στη συνέχεια ετοιμάζετε τη σούπα: Βάζετε στον κάδο του Thermomix 
το βούτυρο, το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι. Κόβετε 3 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 
5. Ακολούθως, σοτάρετε 5 λεπτά, 120 βαθμούς, ταχύτητα 1. Προσθέτετε 
το σέλινο και σοτάρετε 2 λεπτά, 120 βαθμούς, ταχύτητα 1. Προσθέτετε την 
πατάτα, τον κύβο λαχανικών και το νερό. Ψήνετε για 20 λεπτά, 100 βαθμούς, 
ταχύτητα 1. Προσθέτετε το τυρί γκοργκοντζόλα και το μασκαρπόνε. Αλέθετε 
20 δευτερόλεπτα, αρχίζοντας από την ταχύτητα 6 και πηγαίνοντας σταδιακά 
στο 10 μέχρι η σούπα να είναι βελουδένια. Τη δοκιμάζετε και βάζετε αλάτι 
και πιπέρι αν χρειάζεται. Μην το παρακάνετε με το πιπέρι γιατί τα κροστίνι ή 
κρουτόν είναι αρκετά πιπεράτα.

Kit chen Fanatics
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Μόλις παρέλαβα το καινούριο 
μου “Thermomix” -τον 
αγαπημένο μου βοηθό 
στην κουζίνα, ο οποίος 
τυγχάνει και λίγο πιο 
μεθοδικός - έφτιαξα αυτή 
τη θεσπέσια μπιζελόσουπα 
χρησιμοποιώντας εξ 
ολοκλήρου τον αγαπημένο μου 
σου-σεφ αλλά μπορείτε να τη 
φτιάξετε και στην εστία σας. 
Πάντα μου άρεσε ο συνδυασμός 
μπιζελιών και δυόσμου. Μόλις 
σκέφτηκα δυόσμο, ήρθε στο 
μυαλό μου το χαλλούμι το 
οποίο ποιος είπε ότι πάει μόνο 
στον τραχανά. Έριξα μέσα 
κυβάκια και είναι πραγματικά 
εξαιρετικά. Αν θέλετε μπορείτε 
να βάλετε φέτα με επίσης 
πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτή 
η σούπα είναι τώρα ένα από τα 
αγαπημένα μου χειμωνιάτικα 
δείπνα.

ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ∆ΥΟΣΜΟ ΚΑΙ ΧΑΛΛΟΥΜΙ
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ΥΛΙΚΑ
30 γρ. βούτυρο ανάλατο,
¼ φλ. (40 γρ.) ελαιόλαδο, 
2 φρέσκα κρεμμυδάκια,  
1 πράσο, μόνο το λευκό μέρος (περίπου 160 γρ.)
500 γρ. μπιζέλια κατεψυγμένα,
2 φλ. ζωμό λαχανικών (ή ένα κύβο ζωμού 
λαχανικών και 2 φλιτζάνια νερό),
15 φυλλαράκια φρέσκο δυόσμο, 
100 γρ. χαλλούμι σε κυβάκια (ή φέτα),
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κόβετε πρόχειρα το πράσο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα βάζετε στον κάδο του 
Thermomix μαζί με το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Κόβετε για 5 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 
6. Ακολούθως, σοτάρετε 10 λεπτά, 120 βαθμούς, ταχύτητα 1. Προσθέτετε τα μπιζέλια και 
σοτάρετε 2 λεπτά, 120 βαθμούς, ταχύτητα 1. Ρίχνετε το ζωμό και μαγειρεύετε, 15 λεπτά, 100 
βαθμούς, ταχύτητα 1.

Προσθέτετε το δυόσμο και αλέθετε 30 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 6-10.Η σούπα πρέπει να 
είναι βελουδένια. Προσθέτετε το χαλλούμι, αλατοπιπερώνετε και μαγειρεύετε 1 λεπτό, 100 
βαθμούς, ταχύτητα 1. Τη σερβίρετε ζεστή με φρέσκο ψωμί.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στον κάδο του Thermomix το τζίντζερ, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το βούτυρο και 
το ελαιόλαδο. Κόβετε 3 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 5. Ακολούθως, σοτάρετε 5 λεπτά, 120 
βαθμούς, ταχύτητα 1.
Προσθέτετε το καρότο και τα παντζάρια. Κόβετε 5 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 5. Βάζετε τον 
κύβο λαχανικών και το νερό και μαγειρεύετε, 15 λεπτά, 100 βαθμούς, ταχύτητα 1 μέχρι να 
ψηθούν τα λαχανικά.
Προσθέτετε το κατσικίσιο τυρί και το sour cream. Κόβετε 10 
δευτερόλεπτα, ταχύτητα 6-10. Αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε λίγο 
νερό αν είναι πολύ παχύρρευστη.
Σερβίρετε με 1 κουτάλι sour cream στο κάθε πιάτο και πασπαλίζετε με 
κολοκυθόσπορους.

ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΣΟΥΠΑ ΜΕ 
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 
ΤΥΡΙ
Αν σας αρέσουν τα παντζάρια, 
φτιάξτε αυτή τη σούπα. Θα 
νιώσετε όλα τα καλά που 
κρύβουν αυτές οι κόκκινες 
«ρίζες» σε μια κουταλιά. Την 
έφτιαξα με κατσικίσιο τυρί 
και sour cream αν όμως 
προτιμάτε μια πιο ελαφριά 
εκδοχή, χρησιμοποιήστε φέτα 
και γιαούρτι. Σερβίρετε με μια 
έξτρα κουταλιά sour cream 
ή γιαούρτι και πασπαλίστε 
με κολοκυθόσπορους. Είναι 
καταπληκτική.

Kit chen Fanatics

ΥΛΙΚΑ
10 γρ. φρέσκο τζίντζερ (ένα 
κομμάτι περίπου 1 ίντζα), 
καθαρισμένο,
1 μέτριο (125 γρ.) κρεμμύδι,
30 γρ. βούτυρο,
40 γρ. ελαιόλαδο,
1 σκελίδα σκόρδο,
1 μέτριο (80 γρ.) καρότο, 
χοντροκομμένο,
500 γρ. παντζάρια καθαρισμένα 
και κομμένα στα 4,
1 κύβο ζωμό λαχανικών,
1 ½ φλ. (400 γρ.) νερό,
50 γρ. κατσικίσιο τυρί (ή φέτα),
100 γρ. sour cream (ή γιαούρτι), 
συν 4 κουταλιές έξτρα για 
σερβίρισμα,
2-3 κουταλιές κολοκυθόσπορους 
(για πασπάλισμα),
αλάτι, πιπέρι.

ταχύτητα 1 μέχρι να
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ΥΛΙΚΑ
1 κιλό μανιτάρια άσπρα  
ή διάφορα, κομμένα,
2 κουταλιές 
αποξηραμένα μανιτάρια 
πορτσίνι,
150 γρ. βούτυρο 
ανάλατο (μπορείτε 
να τη φτιάξετε και με 
100 γρ. αν προτιμάτε 
να χρησιμοποιήσετε 
λιγότερο βούτυρο),
1 μεγάλο κρεμμύδι 
κομμένο,
2 σκελίδες σκόρδο 
λιωμένες,
3 κλωναράκια   
φρέσκο θυμάρι   
(ή ½  κουταλάκι ξηρό), 
3 κλωναράκια μαϊντανό,
4 φλ. ζωμό κότας 
(ή λαχανικών για 
χορτοφαγική εκδοχή),
½ φλ. καλό σέρι (Sherry), 
100 γρ. τυρί μασκαρπόνε 
συν έξτρα για να 
σερβίρετε (μπορείτε 
να μη βάλετε το έξτρα 
μασκαρπόνε, η σούπα 
είναι φανταστική και 
μόνη της), 
αλάτι, πιπέρι.

ΒΕΛΟΥ∆ΕΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΤΥΡΙ MASCARPONE
Κλασική μανιταρόσουπα. Κρεμώδης, αρωματική, χορταστική. Χρησιμοποίησα τυρί μασκαρπόνε αντί για κρέμα 
γάλακτος και ομολογώ ότι το τυρί πρόσθεσε μια απίστευτα ωραία κρεμώδη υφή και γεύση. Μπορείτε να βάλετε 
ό,τι μανιτάρια σας αρέσουν και μάλιστα, αν έχετε τη διάθεση σοτάρετε λίγα επιπλέον και γαρνίρετε τα πιάτα. Θα 
προσθέσουν τόσο στην εμφάνιση, αλλά και στη γεύση. Μια φίλη μου είπε ότι όταν δεν βρίσκει μασκαρπόνε βάζει λίγο 
κρεμώδες τυρί (Cream Cheese). Το βρήκα εξαιρετική ιδέα αν δεν θέλετε να τρέχετε στο σουπερμάρκετ.

ΥΛΙΚΑ 
30γρ. βούτυρο ανάλατο
1 μέτριο κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο.
500 γρ. καρότα καθαρισμένα και 
κομμένα σε ροδέλες,
5 εκατοστά φρέσκο τζίντζερ 
ψιλοκομμένο,
3 ¾ φλ. ζωμό κότας,
1 φύλλο δάφνης,
λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο,
1/3 φλ. κρέμα γάλακτος,
3 κουταλιές πολύ καλό 
μπράντι, 
αλάτι, μπόλικο 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΣΤΙΝΙ 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
60γρ. βούτυρο μαλακό,
90γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα,
2 κουταλάκια μαϊντανό 
ψιλοκομμένο,
½ σκελίδα σκόρδο λιωμένη,
8 φέτες γαλλικό ψωμί τύπου 
μπαγκέτα κομμένα σε φέτες.

Η λατρεμένη μου σούπα. Κάποιους χειμώνες, οι καλεσμένοι μου, δεν «γλίτωναν» με τίποτα από την καροτόσουπά 
μου. Και δεν συνάντησα ακόμα κάποιον που να μην τη λάτρεψε. Δεν βάζω ούτε πατάτες, έτσι η γεύση των 
καρότων και το ζωηρό χρώμα δεν αλλοιώνεται. Το ατού βέβαια αυτής της σούπας είναι το τζίντζερ και το μπράντι 
στο τέλος. Απλά, μη τη σερβίρετε σε ανηλίκους.

ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΣΤΙΝΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μεγάλη κατσαρόλα λιώνετε το βούτυρο και 
σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. 
Προσθέτετε τα καρότα, το τζίντζερ και ανακατεύετε 
για 2-3 λεπτά. Βάζετε το ζωμό, τη δάφνη και το 
μοσχοκάρυδο. Αφήνετε να κοχλάσουν και χαμηλώνετε 
τη φωτιά. Σιγοψήνετε για 20-25 λεπτά μέχρι τα καρότα 
να μαλακώσουν. Αφαιρείτε το φύλλο δάφνης και 
αλέθετε τη σούπα σε μπλέντερ ώστε να είναι τελείως 
βελουδένια. Βάζετε τη σούπα πίσω στην κατσαρόλα, 
σε χαμηλή φωτιά και ρίχνετε την κρέμα γάλακτος, το 
μπράντι, αλάτι και μπόλικο πιπέρι.
Για να φτιάξετε τα κροστίνι μανιταριών, ανακατεύετε 
σε ένα μπολ, τα μανιτάρια με το βούτυρο, το μαϊντανό 
και το σκόρδο. Βάζετε τα ψωμάκια στη σχάρα του 
φούρνου σας και τα ψήνετε μόνο από τη μια πλευρά. 
Αλείφετε τα ψωμάκια από την άψητη μεριά με το μίγμα 
μανιταριών. Ψήνετε στο γκριλ μέχρι να ροδίσουν. 
Σερβίρετε τη σούπα μαζί με τα κροστίνι μανιταριών.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα μικρό μπολ, προσθέτετε τα αποξηραμένα 
πορτσίνι και 1/3 φλιτζάνι νερό κοχλαστό. Τα 
αφήνετε να φουσκώσουν μέχρι να τα χρειαστείτε.

Τοποθετείτε μια μεγάλη κατσαρόλα, σε μέτρια 
φωτιά και βάζετε το μισό βούτυρο να λιώσει. 
Προσθέτετε το κρεμμύδι, το σκόρδο και μια πρέζα 
αλάτι. Σοτάρετε 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας κατά 
διαστήματα μέχρι το κρεμμύδι να μαλακώσει. 
Προσθέτετε τα φρέσκα μανιτάρια και το υπόλοιπο 
βούτυρο. Σοτάρετε για 1 λεπτό και ακολούθως 
βάζετε το θυμάρι, το μαϊντανό, τα μανιτάρια 
πορτσίνι με το νερό που τα φουσκώσατε και 
το ζωμό. Αφήνετε να κοχλάσουν και μετά 
χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε τη σούπα να 
σιγοψηθεί, σκεπασμένη για 45 λεπτά.

Αφαιρείτε τα κλωναράκια από το θυμάρι και τα 
πετάτε. Μεταφέρετε όλο το περιεχόμενο της 
κατσαρόλας σε ένα μπλέντερ. Αλέθετε τη σούπα 
σε δυνατή ταχύτητα, μέχρι να γίνει βελουδένια. Τη 
βάζετε πίσω στην κατσαρόλα.

Προσθέτετε το τυρί μασκαρπόνε, το σέρι και 
αλατοπιπερώνετε. Μην τσιγκουνευτείτε το 
πιπέρι, της πάει πολύ. Τη σερβίρετε ζεστή με 
έξτρα σοταρισμένα μανιτάρια και επιπλέον τυρί 
μασκαρπόνε.
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