


Polska kuchnia obfituje w wiele różnorodnych przepisów na zupy. Doskonale zaspokajają one głód, w chłod-
niejsze dni rozgrzewają i są doskonałym pomysłem na smaczny i sycący posiłek. Uwielbiamy je i - prawdę 
mówiąc - nie wyobrażamy sobie dobrego, polskiego obiadu bez talerza gorącej zupy.

Nasze zupy są bogate w różnorodne składniki, dobrze przyprawione i sycące. Znajdziecie w nich pokro-
jone warzywa, przyprawy i dodatki takie jak makaron, ziemniaki czy ryż. Mięso starannie selekcjonujemy,  
a kiełbasa - dostarczana przez lokalnego dostawcę - jest tradycyjnie peklowana i wyjątkowo smaczna.  
Co ważne, staramy się aby w naszych zupach nie było konserwantów, ani barwników. Również zadbaliśmy 
o osoby na diecie bezglutenowej, które znajdą coś dla siebie w propozycjach naszych zup.

SMAK I JAKOŚĆ
W kuchni Profi podchodzimy do receptur zup z największą starannością. Korzystamy z tradycyjnych przepi-
sów, ale nieustannie je dopracowujemy i udoskonalamy. Nasze nowe zupy, które Wam teraz prezentujemy, 
są jeszcze lepiej sporządzone i bardziej wyraziste – mają pełniejszy smak i konsystencję, które tak dobrze 
znamy z domowej kuchni. Skrupulatnie dobieramy wszystkie składniki i dbamy o ich odpowiednie proporcje. 
Poznacie je po nowych, estetycznych opakowaniach, które zdecydowanie wyróżniają zupy Profi na półce.

PRACUJEMY Z PASJĄ
Dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy zabiegani, łączymy wiele obowiązków domowych i zawodowych, korzysta-
nie z gotowych produktów pozwala nam cieszyć się pożywnym posiłkiem bez konieczności czasochłonne-
go gotowania. W kuchni Profi stosujemy proste składniki oraz znane i lubiane w polskich domach smaki.  
To właśnie one inspirują nas w codziennych, kulinarnych poszukiwaniach. 
Nasza filozofia jest prosta: gotować dobrej jakości dania, które smakują, sycą i ułatwiają życie!

JAK Z DOMOWEJ KUCHNI
Sercem naszej firmy jest prawdziwa, domowa kuchnia. To tutaj, każdego dnia - już od ponad 20 lat! - po-
chylamy się nad udoskonalaniem obecnych i tworzeniem nowych receptur dań gotowych, zup, pasztetów 
czy smalców. Robimy to z pasją i pełnym zaangażowaniem tak, jakbyśmy specjalnie dla Was przyrządzali 
obiad, serwowali śniadanie czy kolację. Dbamy przy tym o to, by zaspokoić różne upodobania i gusta. 
Życzymy smacznego!

Zupy pełne smaku

Żurek z kiełbasą wieprzową
Wyborny żurek z kawałkami kiełbasy z dodatkiem czosnku i prażonej 
cebuli. Jest lekko kwaskowaty i sycący. Smak zupy można wzbogacić 
dodając do niej pokrojone ugotowane jajko i ziemniaki. Idealny na Wiel-
kanoc, ale także zawsze, gdy nabierzemy ochoty na ten wyjątkowy smak.

Grochowa z kiełbasą wieprzową
Gęsta, sycąca i rozgrzewająca. Oprócz grochu dodane są do tej zupy 
warzywa, takie jak: marchew, seler i ziemniaki oraz kawałki pysznej, tra-
dycyjnie przygotowanej kiełbasy wieprzowej. Ta zupa smakuje zawsze  
i wszędzie.

Ogórkowa z mięsem wieprzowym
Popularna zupa, przygotowana na bazie startych ogórków kwaszonych, 
z kawałkami mięsa wieprzowego i włoszczyzny. Delikatnie zabielona śmie-
taną.

Fasolowa z kiełbasą wieprzową
Biała fasola, kawałki kiełbasy wieprzowej, warzywa, ziemniaki i przyprawy 
połączone w jedno danie. Fasolowa to propozycja na pożywny i sycący 
obiad.
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Pomidorowa z kurczakiem i ryżem
Oto propozycja dla miłośników pomidorowej, którzy przy okazji lubią na-
jeść się do syta. Do zupy powstałej na bazie pulpy pomidorowej, doda-
ne zostały kawałki mięsa drobiowego i ryż. To propozycja na tradycyjny 
i pożywny obiad.

Rosołek z kurczakiem i ryżem
Zupa przygotowana na bazie rosołu i polskich warzyw: marchwi, selera, 
cebuli z dodatkiem mięsa z kurczaka i ryżu. Jest delikatna w smaku i przy-
jemnie rozgrzewa.

Pomidorowa z kurczakiem i makaronem
Zupa, którą każdy z nas pamięta z domu. Nasycona jest znanymi z dzie-
ciństwa smakami: pomidorowym z dodatkiem kurczaka, śmietanki i ma-
karonu. Dobra propozycja na obiad i na kolację.

Krupnik z mięsem wieprzowym
Krupnik przyrządzony jest na bazie kaszy jęczmiennej, świeżych warzyw, 
takich jak ziemniaki, marchew i seler oraz mięsa wieprzowego. Delikatnie 
zabielony śmietaną. To smaczna i pożywna zupa.

Jarzynowa z mięsem wieprzowym
Delikatna zupa o harmonijnym smaku. Jest to kompozycja warzyw, takich 
jak:  marchew, fasola szparagowa, kapusta biała, ziemniaki, seler i pie-
truszka, wzbogacona o kawałki mięsa wieprzowego.

Grzybowa z suszonych grzybów
Zupa skomponowana w oparciu o polskie suszone grzyby, warzywa  
i śmietankę - idealna propozycja dla miłośników wyrazistych dań. Jej smak 
dopełnia prażona cebulka i specjalnie dobrana mieszanka przypraw.

Kapuśniak z mięsem wieprzowym
Tradycyjna zupa, której głównym składnikiem jest kwaszona kapusta,  
z kawałkami mięsa wieprzowego, ziemniakami oraz warzywami.Ta zupa 
ma  przyjemny kwaśny smak, ale także rozgrzewa i syci.

Pieczarkowa z mięsem wieprzowym 
i makaronem
Zupa dla miłośników delikatnych dań bazujących na smaku polskich pie-
czarek.  Jest to przy tym sycąca propozycja obiadowa, bogata w warzy-
wa, z dodatkiem mięsa wieprzowego oraz makaronu.
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Barszcz czerwony
Receptura barszczu Profi jest starannie dopracowana i to jej zawdzięcza on swój niepowtarzalny, wyrazisty smak. Tak dobrze skomponowany, że nie trzeba go doprawiać. 
Wystarczy podgrzać i cieszyć się właściwościami rozgrzewającymi zupy, nie tylko od święta. Teraz w większym, wygodniejszym opakowaniu dla Ciebie i całej Twojej rodziny! 
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Gulaszowa z warzywami 
i mięsem wieprzowym
Idealna propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy zupa jest równie pożywna, jak 
drugie danie. Przygotowana została w oparciu o kawałki mięsa wieprzowego  
i warzywa. Przyprawiona pieprzem i tymiankiem jest idealnie wyrazista.
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Fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową
Ta propozycja jest gęsta i sycąca jak drugie danie. Oparta o tradycyjny 
przepis, z białą fasolą i kawałkami kiełbasy wieprzowej. Z dodatkiem pulpy 
pomidorowej i typowymi dla tego dania przyprawami. Fasolka skutecznie 
rozgrzewa w chłodniejsze dni.

Barszcz ukraiński
Zupa przygotowana na bazie buraków. Znajduje się w niej bogactwo wa-
rzyw - fasola, kapusta, marchew, cebula oraz koper. Pożywna, a zarazem 
lekka propozycja obiadowa.
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Flaki wieprzowe z mięsem i warzywami
Pełnowartościowy i sycący posiłek. Żołądki i mięso wieprzowe z dodat-
kiem polskich warzyw: marchwi, selera, pietruszki i pora. Przyprawiony 
majerankiem i pieprzem - klasyczny smak, dobrze znany z polskiej kuchni. 
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Nowe, wygodniejsze 

opakowanie dla całej rodziny!
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Profi Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną www.profi.pl

PRODUKT KOD 
JEDNOSTKOWY

MASA 
NETTO 

(opakowanie  
jednostkowe)

LICZBA OPAKOWAŃ 
JEDNOSTKOWYCH 
W OPAKOWANIU 

ZBIORCZYM

LICZBA OPAKOWAŃ 
JEDNOSTKOWYCH NA 

PALECIE

Żurek z kiełbasą wieprzową 450 g 6 768

Ogórkowa z mięsem wieprzowym 450 g 6 768

Grochowa z kiełbasą wieprzową 450 g 6 768

Fasolowa z kiełbasą wieprzową 450 g 6 768

Pomidorowa z kurczakiem i ryżem 450 g 6 768

Pomidorowa z kurczakiem i makaronem 450 g 6 768

Rosołek z kurczakiem i ryżem 450 g 6 768

Krupnik z mięsem wieprzowym 450 g 6 768

Jarzynowa z mięsem wieprzowym 450 g 6 768

Kapuśniak z mięsem wieprzowym 450 g 6 768

Grzybowa z suszonych grzybów 450 g 6 768

Pieczarkowa z mięsem wieprzowym i makaronem 450 g 6 768

Gulaszowa z warzywami i mięsem wieprzowym 450 g 6 768

Fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową 450 g 6 768

Flaki wieprzowe z mięsem i warzywami 450 g 6 768

Barszcz ukraiński 450 g 6 768

Barszcz czerwony 450 ml 6 768

Barszcz czerwony 1 L 12 720

Oferta zup Profi


