
Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de ajo

Jedzenie/Zupy

zupa czosnkowa

Comida/Sopas

sopa de pollo

Jedzenie/Zupy

zupa z kurczaka

Comida/Sopas

borscht

Jedzenie/Zupy

barszcz

Comida/Sopas

borscht blanco

Jedzenie/Zupy

barszcz biały

Comida/Sopas

caldo

Jedzenie/Zupy

bulion
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa fría

Jedzenie/Zupy

chłodnik

Comida/Sopas

sopa de patata

Jedzenie/Zupy

zupa ziemniaczana,
kartoflanka

Comida/Sopas

baked beans

Jedzenie/Zupy

fasolka po bretońsku

Comida/Sopas

mondongo

Jedzenie/Zupy

flaczki, flaki

Comida/Sopas

gazpacho

Jedzenie/Zupy

gazpacho
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de pescado

Jedzenie/Zupy

zupa rybna

Comida/Sopas

zur

Jedzenie/Zupy

żur, żurek

Comida/Sopas

sopa de guisantes

Jedzenie/Zupy

grochówka

Comida/Sopas

sopa de hongos

Jedzenie/Zupy

grzybowa

Comida/Sopas

harina de sopa

Jedzenie/Zupy

grysik
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

goulash

Jedzenie/Zupy

gulaszowa

Comida/Sopas

sopa de queso

Jedzenie/Zupy

zupa serowa

Comida/Sopas

sopa de repollo

Jedzenie/Zupy

kapuśniak

Comida/Sopas

sopa de cebada,
cuchuco

Jedzenie/Zupy

krupnik

Comida/Sopas

caldo

Jedzenie/Zupy

rosół
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de brócoli

Jedzenie/Zupy

zupa brokułowa

Comida/Sopas

sopa de cebolla

Jedzenie/Zupy

zupa cebulowa

Comida/Sopas

sopa de limón

Jedzenie/Zupy

zupa cytrynowa

Comida/Sopas

sopa de alubias

Jedzenie/Zupy

fasolowa

Comida/Sopas

sopa de verduras

Jedzenie/Zupy

zupa jarzynowa
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de coliflor

Jedzenie/Zupy

zupa kalafiorowa

Comida/Sopas

sopa de eneldo

Jedzenie/Zupy

zupa koperkowa

Comida/Sopas

sopa de leche

Jedzenie/Zupy

zupa mleczna

Comida/Sopas

sopa de pepino

Jedzenie/Zupy

zupa ogórkowa

Comida/Sopas

sopa de hongos

Jedzenie/Zupy

zupa pieczarkowa
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de cerveza

Jedzenie/Zupy

zupa piwna

Comida/Sopas

sopa de ortigas

Jedzenie/Zupy

zupa pokrzywowa

Comida/Sopas

sopa de tomate

Jedzenie/Zupy

zupa pomidorowa

Comida/Sopas

sopa de cangrejo de
río

Jedzenie/Zupy

zupa rakowa

Comida/Sopas

sopa de apio

Jedzenie/Zupy

zupa selerowa
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Spanish - Sopas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Sopas

sopa de acedera

Jedzenie/Zupy

zupa szczawiowa

Comida/Sopas

sopa de frijol

Jedzenie/Zupy

zupa szparagowa

Comida/Sopas

sopa de calabaza

Jedzenie/Zupy

zupa z dyni

Comida/Sopas

sopa de lentejas

Jedzenie/Zupy

zupa z soczewicy

Comida/Sopas

sopa de guisante
verde

Jedzenie/Zupy

zupa z zielonego
groszku
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