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FeL ietON kuchNiA

Kuchnia kubańska łączy w sobie gusta kulinarne przedsta-
wicieli różnych kultur i ras. Prawdopodobnie pierwszymi 
mieszkańcami Kuby byli Indianie, którzy pochodzili 

z Ameryki Południowej i stamtąd przywieźli ze sobą słodkie 
ziemniaki – bataty, bardziej żółte i słodsze niż nasze ziemniaki, 
oraz maniok i jamsy. Wiele potraw kubańskich, takich jak faszero-
wany krab, pieczone w całości prosię czy smażone banany, można 
znaleźć na wszystkich wyspach karaibskich. 

Obszar Kuby obfituje w wiele gatunków dorodnych owoców 
i warzyw, z morza wyławia się mnóstwo skorupiaków i różnych 
ryb. Podstawowym składnikiem potraw jest jednak ryż. Do 
najbardziej popularnych dań Kubańczycy zaliczają Christianos y 
Moros, czyli fasolę z ryżem. Jako dodatek często stosowana jest 
malanga o ciemnym, podłużnym korzeniu. Na wschodzie Kuby 
ważnym dodatkiem jest banan, podawany podsmażony i pokro-
jony w  plastry. Do każdego dania w  charakterze przekąski 
dodawane są czipsy bananowe, pokrojone w plasterki smażone 
banany – zwane  Chicharritas de Plátano. Podstawowym mięsem 
jest wieprzowina, przeważnie przygotowywana w formie steku, 
lekko panierowanego i podsmażonego. Wołowina gości na kubań-
skich stołach rzadko, ponieważ jest bardzo droga. Pomimo bardzo 

dużej dostępności ryb uważane są one za pożywienie biedaków 
i nie cieszą się zbytnią popularnością. Jednakże owe pescado, 
czyli ryby, podaje się niekiedy w postaci hervido, czyli gotowane, 
asado – pieczone, a także jadane bywają na pizzy albo zapie-
kane w kulkach ciasta lub w formie salpicón, czyli jako dodatek 
do sałatek. Kurczaki Kubańczycy lubią jeść opiekane na chrupko. 
Typowym stosowanym do nich dodatkiem jest congri, tak nazywa 
się ryż z czarną fasolką. Ulubioną potrawą są tu również owoce 
morza, na przykład langusty.  

Również zupy należą do tradycyjnej kubańskiej kuchni, która 
znajduje się pod silnym wpływem hiszpańskim. Klasycznym 
daniem pochodzącym z ojczyzny corridy jest sopa de ajo – zupa 
czosnkowa. Zupy przyrządza się także z gotowanej calabazy 
– dyni, cebuli, kukurydzy, i frijoles – czarnej fasoli. Do zup dodaje 
się gotowane wspomniane już malangas, źames, czyli korzenie 
pochrzynu, i yukę – maniok. Najpopularniejszym napojem alko-
holowym na Kubie jest piwo. Podawane są też koktajle, których 
przyrządzanie ma długą tradycję. Główny ich składnik stanowi 
rum z dodatkiem soków oraz innych alkoholi. Jeden z najbardziej 
znanych kubańskich koktajli to Mojito, które składa się z cukru, 
liści mięty, rumu, limonek, wody sodowej i lodu.

KUCHNIA KUBAńSKA

GęstA ZupA FAsOLOWA NA spOsób 
LAtYNOAMerYkAński (sOpA de 
FriJOLes) 
 
Przyprawy 
1 liść laurowy 
2 gałązki natki pietruszki 
2 gałązki tymianku 
1 gałązka rozmarynu 
 
składniki 
ok. ½ kg fasoli różnych 
gatunków 
1 marchewka 
2 cebule 
2 łodygi selera naciowego 
3 grube plastry pancetty albo 
boczku 
1 łyżka suszonego oregano 
1 czubata łyżka nasion kminu rzymskiego 
1 mały kieliszek wytrawnego sherry 
2 puszki pomidorów w kawałkach 
sok z ½ cytryny 
sól, pieprz 
 
Dodatkowo 
1 awokado 
crème fraîche 
dymka 
świeża kolendra 
świeża ostra papryczka chilli 
1 limonka 

Przygotowanie 
fasolę zalać zimną wodą i moczyć przez 4 godziny. Na patelni 
delikatnie podsmażyć na oliwie pokrojone w niewielkie kawałki 
marchewkę, cebulę i seler naciowy. Odcedzić fasolę i zalać 

ponownie świeżą zimną wodą tak, żeby znajdowała się 5–8 cm 
pod powierzchnią wody. Doprowadzić do wrzenia. Gotować 
10 minut na średnim ogniu, a następnie zmniejszyć płomień 
i gotować 2–3 godziny, aż fasola zmięknie. fasolę posolić, 
kiedy jest już miękka. Dodać podsmażone warzywa z 
boczkiem, doprawić oregano i kminem rzymskim. Dolać 
sherry i sok z cytryny, dodać pomidory. Posolić do smaku 
i doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Doprowadzić 

zupę do wrzenia, zmniejszyć ogień i gotować jeszcze ok. 
30 min. rozgnieść łyżką o ściankę garnka część ziaren fasoli, 

żeby zagęścić zupę. Pokroić na niewielkie kawałki awokado 
i dymkę, posiekać kolendrę i papryczkę chilli. zupę należy 

podawać posypaną kawałkami awokado, dymki i chilli oraz 
posiekaną kolendrą. skropić każdą porcję sokiem z ¼ limonki.

MOJitO
składniki
rum biały 50 ml

sok z limonki 1 szt.
cukier 1 łyżeczka
woda sodowa 100 ml
mięta do smaku
lód 3–4 kostki
sposób przyrządzenia
wymieszać cukier z sokiem, dodać miętę, rum oraz lód. 
Całość dopełnić wodą sodową.
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