
Raben Logistics Polska sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 8800
fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub na Węgrzech:

PRZYGOTOWANIE:
Danie przygotowujemy w garnku, w którym będzie się gotować zupa. Na maśle podduszamy cebulę oraz 
przepołowiony czosnek. Dodajemy pokrojone w kosteczkę mięso – obsmażamy. Dodajemy przyprawy 
i chwilę podsmażamy. Wlewamy wino i gotujemy przez 1-2 minuty, następnie wlewamy gorący bulion 
i gotujemy całość.

Dodajemy przecier oraz koncentrat pomidorowy. Doprawiamy solą i pieprzem, przykrywamy garnek 
i gotujemy przez 1 godzinę.

Po tym czasie dodajemy pokrojoną w kosteczkę paprykę oraz ziemniaki, mieszamy, przykrywamy 
i gotujemy jeszcze przez ok. pół godziny do miękkości ziemniaków. Posypujemy natką. SMACZNEGO!

cebula

ząbek czosnku

łyżki masła

łopatki wieprzowej

mielonej słodkiej papryki

suszonego tymianku

białego wina

szklanki bulionu

czerwona papryka

ziemniaki

passaty pomidorowej

koncentratu pomidorowego

posiekanej natki pietruszki

pieprz, sól, ostra papryka w proszku

3 i 1/2

1

3

500 ml

1 łyżka

2 łyżki

1

1

2 łyżki

300 g

1 łyżeczka

1 łyżeczka

1/2 szklanki

ZUPA GULASZOWA

Węgry są piękne i pyszne. Skosztuj jednej z 1000 odmian papryk i posłuchaj jednego z najtrud-
niejszych języków na świecie razem z Grupą Raben. 

Codzienne połączenia w imporcie z Dunaharaszti do Gliwic, Sosnowca i Chlebni k. Grodziska Maz. z czasem 
dostawy 48 h w systemie door-2-door oraz w eksporcie z Gliwic, Sosnowca i Chlebni k. Grodziska Maz.  
w 24 h lub 48 h w zależności od potrzeb ktlientów, również w systemie door-2-door.

Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe 
(FTL). Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup 
produktowych, w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Wiemy, jak to robić dobrze!

Hungry of Hungary!

Raben Trans European Hungary Kft. 
Jedlik Ányos u.31, 2330 Dunaharaszti, Węgry
tel.: +36 24 502 000
hungary.info@raben-group.com

www.raben-group.com

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE 
PANUJĄ NA WĘGRZECH I POZNAJ JE 

Z INNEJ STRONY



POZNAJ WĘGRY
Z RABEN!

Budapeszteńskie metro jest po Londynie 
najstarszym w Europie. Łączna długość szlaków 

wynosi ponad 38 km, a liczba stacji – 52. 
My za to dowieziemy i rozwieziemy wszystko 

po całych Węgrzech bez zbędnych przystanków!

Stołki i czarownice
13 grudnia w dzień Św. Łucji przesądni 
mężczyźni zaczynają prace nad 
3-nożnym „stołkiem Łucji”, który
musi zostać ukończony przed Bożym
Narodzeniem. Osoba stojąca na stołku
podczas pasterki będzie w stanie
rozpoznać czarownice we wspólnocie.

96 to na Węgrzech liczba magiczna. Pierwszy król 
Madziarów – Arpad – został wybrany w 896 roku. Na 
obchody pierwszego tysiąclecia historii tego kraju otwarto 
pierwsze metro. Wysokość parlamentu w Budapeszcie 
wynosi 96 metrów, a co więcej prawo zabrania wzniesienia 
w tym mieście budynku wyższego niż właśnie ta liczba. 
Mało? Również hymn śpiewany w odpowiednim tempie 
powinien trwać 96 sekund!

Zero tolerancji
W kraju papryki i gulaszu nie 
ma tolerancji dla kierowców 
prowadzących samochód 
„po kieliszku”. Obowiązuje 
0,0 promila alkoholu we 
krwi. Popieramy! 

Węgrom zawdzięczamy długopis. Laszlo Biro 
zainspirowany właściwościami szybkoschnącego 
tuszu drukarskiego razem ze swoim bratem 
chemikiem skonstruowali nowy rodzaj przyboru 
do pisania. Długopis przydaje się także 
w podpisywaniu kontraktów z Raben!
Dziękujemy Laszlo

Wszędzie metrem

Lubicie paprykę? Na Węgrzech spróbujecie aż 
tysiąca jej odmian! Najostrzejsza z nich jest 

100 razy mocniejsza niż papryczka chili.

Węgrzy kochają wodę. Mimo, iż nie posiadają dostępu 
do morza, urlop spędzają nad Balatonem albo w jednym 
z 1500 miejsc ze źródłami geotermalnymi.

Woda, wszędzie woda!
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WIGILIA DNIEM MIŁOŚCI
Dzień Zakochanych to 14 lutego, ale Dzień 

Miłości to na Węgrzech Wigilia (Święta 
Bożego Narodzenia to też święto miłości). 

Wtedy wszyscy się uśmiechają i są dla 
siebie życzliwi.

Magiczna

Najtrudniejszy język!
Język węgierski uważany jest za 

jeden z najtrudniejszych na świecie.

Egészségérve! (na zdrowie!)

Świnia z lokami?
Na Węgrzech to możliwe!
Mangalica to rasa świni 
wyhodowanej właśnie w tym 
państwie w XIX wieku. Osiąga
ona wagę 350 kilogramów, a jej 
cechą szczególną są właśnie loki.

ééé




