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Krémová dýňová polévka v thajském stylu s 

gomasiem 
• doba přípravy: 30 minut • počet porcí: 6 

 

INGREDIENCE 

na dýňový krém 
• 1 středně velká dýně Hokkaido 
• 2 brambory 
• 2 střední červené cibule 
• 2 stroužky česneku 
• 5 cm velký kus čerstvého zázvoru 
• 1 lžíce červené kari pasty 
• 400 ml kokosového mléka (1 plechovka) 
• 1 litr silného zeleninového vývaru 
• olivový olej 
• čerstvě mletý pepř 
• sůl 

na dýňové gomasio 
• hrst dýňových semínek 
• mořská sůl 

servírujeme s 
• celozrnnou bagetkou 
• dýňovým olejem 

 

POSTUP 

1. připravíme si zeleninu 

Dýni omyjeme, rozkrojíme a vydlabeme z ní semínka. Očištěnou dýni a omyté brambory nakrájíme na kostičky. Dýni 

ani brambory není třeba loupat. Cibule nakrájíme na hrubo, česnek na plátky a očištěný zázvor na jemno. 

2. restujeme 

Ve větším hrnci si rozpálíme olivový olej a orestujeme na něm cibuli do sklovata. Po pár minutkách přidáme česnek 

se zázvorem a vzápětí pokrájenou dýni a brambory. Vše restujeme několik minut a mícháme, aby se cibulka 

nepřipálila. Po chvíli začne základ krásně vonět. 

3. a teď vývar 

Orestovaný základ na polévku zalijeme horkým zeleninovým vývarem tak, aby vše bylo ponořené. Polévku 

vaříme pod pokličkou na mírném ohni zhruba 20 minut. Na konci vaření musí být dýně i brambory zcela měkké. 

Během vaření občas promícháme. 
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4. rozmixujeme a přidáme kokosové mléko 

Když je vše měkké, odstavíme hrnec z plotny, přidáme lžíci červené kari pasty, promícháme a vše rozmixujeme 

tyčovým mixérem do hladka. Vznikne nám dýňová kaše, do které přilijeme připravené kokosové mléko 

a promícháme 

5. dochutíme 

Rozmixovanou polévku vrátíme zpět na plotnu na střední plamen, přidáme lžičku soli, opepříme a za stálého míchání 

necháme krátce provařit, aby se chutě spojily. Poté naposledy dochutíme solí a pepřem a pokud se nám zdá polévka 

příliš hustá, můžeme přidat trochu vývaru. 

6. polévka je hotová, připravíme si gomasio 

Polévku necháme chvíli odstát a připravíme si dýňové sypání aneb gomasio. Na sucho opražíme hrst dýňových 

semínek. Pražíme velice opatrně na mírném plameni, abychom nic nepřipálili, když začnou semínka praskat, tak je 

vyndáme a v pánvi opražíme půl lžičky mořské soli. Poté ji přisypeme k semínkům a vše společně rozmixujeme na 

hrubo. Díky tomu, že je sůl horká, nalepí se na olejnatý povrch semínek a vytvoří skvělou chuťovou kombinaci. 

7. servírujeme 

Polévku podáváme zakápnutou dýňovým olejem, posypanou dýňovým gomasiem a s čerstvou bagetkou. 
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