Zupa Gulaszowa z owoców morza, na wzór portugalskiej „Açorda de gambas”

Składniki (porcja 5-7 osób):
	1,5- 2 l wody,

4 kostki rosołowe KNORR (1 grzybowa, 1 warzywna, 2 dowolne rosołowe),
1 seler ~0,3 kg,
pietruszka (korzeń) ~0,3 kg,
jedna spora marchewka,
2 cebule,
2 duże papryki,
duży pomidor lub dwa,
5-8 średnich pieczarek,
czosnek – jedna główka (dobry, polski),
świeża, zielona kolendra,
oliwa z oliwek – 3 łyżki,
zwykła bułka pszenna – 2 sztuki,
owoce morza (mrożonka) 100-150 g,
krewetki coctailowe (mrożonka) ~100 g,
pałeczki krabowe (mrożonka) ~50-100g,
dobra ryba, mrożone płaty bez ości (panga, łosoś) 150 g,
6 świeżych jaj,
przyprawy różne: sól, pieprz czarny i kolorowy i cayenne, ziele angielskie, liść laurowy, papryka ostra, oregano, tymianek, rozmaryn, bazylia, chilli, imbir świeży.
* * *
Do wody wrzucamy kostki rosołowe, a potem po kolei drobno pokrojome w kostkę: seler, pietruszkę, marchewkę – niech się troszkę pogotują. W międzyczasie kroimy w kostkę cebulę i przysmażamy na oliwie z oliwek i to samo robimy z posiekanymi pieczarkami. Wrzucamy owoce morza (większe kawałki można pokroić), krewetki i pokrojone w plastry paluszki krabowe. Następnie wrzucamy do całości pokrojoną w kostkę rybę oraz przysmażone pieczarki i cebulę razem z olejem. Gdy wszystko się gotuje doprawiamy do smaku przyprawami. Nie wrzucamy tylko czosnku i kolendry.
Gdy mamy już wszystko dosmakowane, przykrywamy całość w garnku pokrojoną bułką, przykrywamy i gotujemy 5 minut. Teraz wrzucamy rozgnieciony czosnek, przykrywamy i gotujemy jeszcze 5 minut. Podajemy wrzące w garnku na stół. Odkrywamy i w ten wrzątek wbijamy świeże jaja w ilości takiej jaka jest ilość siedzących przy stole. Szybko, intensywnie mieszamy i rozlewamy do miseczek. Teraz tylko pozostaje posypać już w miseczkach posiekaną świeżą kolendrą i można jeść. 

UWAGA!
Zupa ma tendencje do „rośnięcia”, tzn. zwykle z porcji na pięć osób wychodzi na 10 i więcej. Wynika to z faktu, że typowe mrożonki są zwykle większe: owoce morza – 250g, krewetki coctailowe – 250g, pałęczki krabowe – 250, a mrożone płaty pangi 500g. Gdy się więc to rozpakuje to co zrobić z resztą? Ano wrzuca się do garnka, dodaje wszystkich innych rzeczy odpowiednio wiecej i goście wracają do domu z pełnymi rękami bo mają ze soba jeszcze słój zupy dla domowników. Nigdy, do tej pory nie udało nam się zrobić małej porcji tej zupy (na 5 osób).
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