
 

Haszlama  
to przepyszne ormiańskie danie z warzyw i mięsa a przede wszystkim 
jagnięciny. Zainspirowany zostałem przez Ormianina - Arama, którego 
spotkałem w szpitalu w Bielsku.  
http://www.smakarmenii.pl/haszlama/ 

 

To przepyszne ormiańskie danie z warzyw i mięsa. Podaje się je na Nor Tari 
(Nowy Rok). Mamy pełną dowolność w wyborze mięsa i warzyw. Danie 
gotujemy na ogniu lub płycie. 
Składniki:  
1 kg baraniny; 
4 pomidory; 
2 czerwone papryki; 
2 zielone papryki; 
4 cebule; 
100 gramów masła; 
sól i pieprz; 
świeże bazylia, kolendra i koperek 
Przygotowanie: 
Mięso kroimy na kawałki i gotujemy. 
Do czystego garnka układamy warstwami po kolei: pokrojone w plastry 
pomidory, grubo pokrojoną paprykę, plastry cebuli, ugotowane mięso. 
Solimy, dodajemy pieprz. 
Na wierzchu układamy kawałeczki masła. 
Gotujemy pod pokrywką, na wolnym ogniu, nie mieszamy! 
Po ugotowaniu dodajemy grubo posiekane bazylię, kolendrę i koperek 



 

Ormiańska zupa Haszlama 
http://staregary.blogspot.com/2017/01/ormianska-zupa-haszlama.html 

Pożywna, mięsna, mocno aromatyczna, ormiańska zupa haszlama. Idealna na 
zimowe popołudnie. Podobno jest wiele odmian tej zupy, ja przygotowałam ją 
opierając się na  tym przepisie. Użyłam głównie baraniny, gdyż moim zdaniem 
idealnie tu się sprawdza, i trochę wołowiny i cielęciny ( resztki z zamrażarki), ale 
można użyć tylko wołowiny. Ponieważ lubimy zupy ostre, proponuję doprawienie 
haszlamy harissą i ostrą papryką w płatkach. gotowanie rozłożyłam na dwa dni: 
wieczorem ugotowałam w szybkowarze wywar mięsny, a na drugi dzień tylko 
dodałam  i gotowałam warzywa.  Polecam! 

 

 

składniki  
500 - 600g   baraniny - u mnie łopatka bez kości 
ok 150 g wołowiny i cielęciny (opcjonalnie) 
300 g  ziemniaka 
200 g pomidorów z puszki 
1 podłużna czerwona papryka 
1 średnia  cebula 
ziele angielskie 
kilka ziarenek pieprzu 
sól 
liście laurowe 
pęczek kolendry 
 
harissa i ostra papryka w płatkach do doprawienia 
 



Przygotowanie  
Przed gotowaniem można mięso pokroić w kostkę, ja gotowałam w całości, kroiłam 
już po ugotowaniu. Mięso  ułożyć w garnku, zalać zimną wodą (ok 1,2 l) tak aby było 
lekko zakryte, dodać liść laurowy, ziarenka pieprzu, ziele angielskie, zagotować i 
gotować na małym ogniu do miękkości. Można użyć szybkowaru. 
Mięso wyjąć, rosół odcedzić, doprawić solą. Przygotować warzywa: ziemniaki obrać i 
pokroić w dużą kostkę. Cebulę pokroić w półplasterki, paprykę w poprzeczne paski. 
W garnku z grubym dnem  ułożyć warstwami: ziemniaki, mięso pokrojone w duże 
kawałki, plasterki cebuli, pomidory, paprykę. Wierzch posypać dużą ilością kolendry. 
Zalać wszystko bulionem, przykryć pokrywką, gotować na małym ogniu ok 30 minut 
od momentu gdy zupa się zagotuje ( do czasu aż ziemniaki będą miękkie). 
 
Pod koniec gotowania, jeśli to konieczne, doprawić solą i pieprzem. Do talerzy 
rozłożyć warzywa i mięso, zalać gorącym wywarem. Osobno podać ostrą paprykę i 
np harissę, aby każdy mógł sam zupę odpowiednio przyprawić. Smacznego! 
Uwaga: można użyć mięsa z kością, wywar będzie wtedy jeszcze smaczniejszy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Haszlama wiosenna 
http://hanki-pisanki.blogspot.com/2010/03/haszlama-wiosenna.html 

 

 

Mam w rodzinie prawdziwego Ormianina. Takiego urodzonego w Erewaniu, niemówiącego 
dobrze po polsku i rozmiłowanego od lat w kulturze ormiańskiej ojczyzny. Gotującego (jak 
mu dadzą) po ormiańsku! To u niego podpatrzyłam jak się robi i jak się smakuje haszłamę. 
Jeśli spytacie o "haszlamę" poczciwego googla odpowie wam, że to danie kuchni tureckiej, w 
najlepszym razie ogólno-kaukaskiej. Na związki z Armenią traficie dopiero na którejś tam 
podstronie wyników wyszukiwania. Ale radzę nie sugerować któremukolwiek Ormianinowi, 
że haszlama jest turecka, bo możecie usłyszeć garść siarczystych merek kurem pod swoim 
adresem. 
Ormiańska zatem haszlama (czy jak spolszczamy za wujkiem "haszłama") jest daniem 
jednogarnkowym, rodzajem mięsno-warzywnego gulaszu, absolutnie zdrowego, lekkiego i 
przepysznego. 
Uwielbiałam patrzeć, jak wujek Ormianin wykonuje ją na swojej działce, upalnym lipcem, ze 
świeżych warzyw i kurczaka upolowanego w miejscowym geesie. Narzeka przy tym na brak 
baraniny, z której haszlamę robią jego rodacy w cieniu Araratu. Żeby choć nogi kurze 
przywieźli - powiada, toby był zalążek oryginału, w którym powinno być użyte mięso z 
kością (żeberka, nóżki). 
Ja dziś także żadnych nóżek ni baraniny nie miałam, więc wzorem wujka ugotowałam 
ormiańską potrawę z kurzej piersi i częściowo z mrożonych warzyw. Niestety nie miałam 
także ważnych dla niej bakłażanów. 
Kurzynę (2 płaty piersi) umyłam i pokroiłam w grube plastry. Podobnie postąpiłam z 
pomidorami (4 sztuki), cebulą (4 sztuki), ziemniakami (3 sztuki). Paprykę miałam już 
pokrojoną, bowiem zamroziłam ją sobie w dużej ilości w czasach, gdy kosztowała 7 zł/kg a 
nie 7 zł/sztukę. 
Na dnie w miarę dużego garnka ułożyłam kilka plastrów pomidorów i trochę papryki. Na nich 
umieściłam połowę ilości kurczaka, którego dopiero wtedy doprawiłam solą, pieprzem i 
suszoną bazylią. Przykryłam mięso szczelnie plastrami cebuli.  
Następne warstwy układałam fantazyjnie: trochę ziemniaków, potem znów pomidory, 
papryka, reszta mięsa i znów cebula, ziemniaki, pomidory. Kierowałam się tym, by do mięsa 
przylegały warzywa mocne w smaku, a do warzyw w miarę "suchych" te bardziej mokre. 



Haszlama bowiem dusi się w sosie własnym, dlatego właśnie jest taka zdrowa i aromatyczna. 
Wierzchnią warstwę posypałam dużą ilością bazylii, oregano i tymianku oraz posiekaną 
świeżą natką pietruszki i pokrojonym grubo czosnkiem (4 ząbki).  
Pamiętając, że zimowe pomidory odbiegają znacząco od swoich nasyconych sokiem braci z 
upalnej Armenii podlałam na dno garnka trochę (ok. 1/3 szklanki) wody. Dusiłam szczelnie 
przykryte i na małej mocy przez ok. godzinę.  
Wujek Suren twierdzi, że najlepsza haszlama wychodzi jesienią, w porze tanich i świeżych 
warzyw. Ja zaś po dzisiejszym obiedzie utrzymuję, że także ta zimowa jest niczego sobie. 
Pardon, wiosenna przecież! Wiosenna! 

 

 

Zupa Haszlama 

http://przepisyzmojejkuchni24.pl/produkt,pl,kuchnia-ormianska,zupa-haszlama.html 

Składniki przepisu 

 

600g wołowiny, (Aram - Ormianin, którego spotkałem w szpitalu powiedział 
mi, że w Armenii haszlamę gotuje się jagnięcinę z piwem) 

1 cebula, 

8-10 małych ziemniaków, 

6 malutkich papryk ( jeśli duże to trzy ), 

8 pomidorków koktajlowych, 

300 ml piwa, 



szczypiorek 

koper 

bazylia 

1 świeża cebula 

1 łyżka soli, 

1 łyżeczka pieprzu. 

•  
Składniki przepisu 

 

Haszlama ( chaszlama ) ormiańska zupa warstwowa, tym razem gotowana z piwem. Jest 
wiele rożnych przepisów na tę zupę i każda rodzina ormiańska modyfikuję ją po swojemu, od 
warzyw po różne rodzaje mięs. Ten przepis jest od przesympatycznej Ormianki mieszkającej i 
pracującej we Wrocławiu Armine "Armi As" i dostosowany do dania ogniskowego w 
kociołku. Jedyną rzecz jaką zmieniłem to tylko sposób podania. 
 
Dzień przed robieniem Chaszlamy należy ugotować mięso i zrobić wywar. Ja użyłem pręgi 
wołowej z kością i szpikiem żeby wywar był bardziej aromatyczny. 

 

A ponieważ zebrało się kilku mięsożerców, dołożyłem jeszcze szynkę wieprzową, gotowaną 
oddzielnie żeby nie zabiła cudownego smaku wołowiny. 

Zaczynamy od przygotowania ogniska 



 

Do kociołka układamy warstwami: 

cebulę pokrojoną w piórka 

 

małe ziemniaki 

 

paprykę 

 



pomidory 

 

wołowinę pokrojoną w zgrabne kostki 

 

i resztę mięsa żeby było bogato na talerzu 

 

 
 Zalewamy przecedzonym wywarem ( do połowy garnka) i dodajemy piwo, 



 

sól i pieprz 

 

zamykamy pokrywką, stawiamy na ognisku i gotujemy aż aromat zaczyna się rozchodzić po 
całej okolicy. NIE MIESZAMY. 

 

Gotujemy jeszcze 15-20 minut i gotowe. 

W międzyczasie siekamy drobno szczypiorek, koper, bazylię i świeżą cebulę kroimy w 
cienkie talarki. 



 

I gotowe 

 

Wykładamy na talerz posypujemy zieleniną, na wierzch kładziemy talarki świeżej cebuli i...... 
totalny odlot. Chrupiąca cebulka, kapitalny wywar, warzywa i mięso robią niesamowity smak 
wspaniałej zupy z ogniska. 

 

Smacznego.. 

  

 


