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HANDCRAFTED FREE-RANGE CHICKEN BONE BROTH BASED VEGETABLE 
SOUPS AND STEW ARE DELIVERED TO YOUR HOME OR OFFICE.

Our techniques and commitment to quality set us apart from other soup makers.
We want to provide you with the healthiest and tastiest soups and stews that you and your family can enjoy. We are 
passionate about creating the finest tasting recipes, complete with high levels of nutrients and even higher levels of 
mouth-watering flavour!
All our soups and stew contain zero preservatives and are non-GMOs. The ingredients are mostly locally grown, 
organic, and non-GMO conventionally grown vegetables, along with chicken broth using free-range chicken bones 
and organic chicken feet, necks. The broth is simmered over 24 hours.
Our delicious recipes are inspired by traditional European recipes and by Dr. Weston Price research about the health 
and eating habits of isolated traditional societies living entirely on local foods. They are also modified to accom-
modate gluten intolerant individuals. 
Currently we are offering free-range chicken bone broth based soups and stew, and one vegetarian choice as fol-
lowing:

- SPLIT PEA SOUP
- BEAN AND CHORIZO SOUP      
- CAULIFLOWER SOUP
- CHICKEN PAPRIKASH STEW
- CHICKEN VEGETABLE SOUP
- CREAM OF KALE AND LEEK SOUP
- GREEN BEAN AND MUSHROOM SOUP
- GREEN PEA AND QUINOA DUMPLING SOUP
- STEAMED BROCCOLI AND CREAM OF PARSNIP SOUP   
- ROASTED RED PEPPER AND TOMATO SOUP CREATION (VEGETARIAN)

Pickup at 477 Powell Street: 
Monday: by appointment
Wednesday: 12:00 pm – 3:30 pm
Thursday: 12:00 pm – 3:30 pm
Friday: 12:00 pm - 3:30 pm. 
Delivery:
Monday or Friday: 12:00 pm – 4:00 pm.   

Please see www.esoups.ca and contact us: info@tastyandnourishing.ca 
Phone: (604) 565-1595; Fax: (604) 565-4400
Commercial Kitchen Address: 477 Powell Street, Vancouver, BC V6A 1G7

  Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
moje realizacje dalekie s¹ od profe-
sjonalizmu, jednak mam nadzieję, że 
z czasem to się będzie zmieniać. 
 Miejscem, gdzie mia³em okazję pode-
jrzeć pracę profesjonalnej ekipy filmo-
wej, by³y w³aśnie Indie. W Bombaju 
wyst¹pi³em jako statysta w czterech
produkcjach filmowych: reklamie,
dwóch filmach i serialu telewizyjnym. 
Do pierwszej produkcji zosta³em wy-
brany tylko i wy³¹cznie ze względu na 
kolor skóry i to, że jestem z Europy.

Następnie zdoby³em numer do agenta 
i dzwoni³em pytać, czy nie maj¹ dla 
mnie roli. Tak zosta³em: żebrakiem 
w indyjskim westernie, bywalcem dy-
skoteki (dwa razy) i pasażerem samo-
lotu. Dziwne jest to, że językiem Bol-
lywood jest angielski. Na planie roz-
mawia się tylko po angielsku, choć 
bohaterowie w filmie posługują się 
hindi. Filmy realizowane s¹ z olbrzy-
mim rozmachem, przedstawiaj¹ Indie
wyidealizowane, a nie takimi jakie s¹. 
Niewiele to ma wspólnego z rzeczy-
wistości¹. Wyjście do kina dla Hindu-
sa jest olbrzymim świętem. Produkcje 
podzielone s¹ na kategorie, o których 
decyduj¹ nazwiska aktorów w nich 
graj¹cych. Tak samo jest z kinami. 
Mia³em okazję znaleźć się w kinie naj-
gorszej kategorii. B³ędem by³o to, że 
poszed³em tam ze swoj¹ dziewczyn¹, 
która jako jedyna kobieta wzbudza³a 
większ¹ sensację niż film. W pewnym
momencie zrobi³o się to na tyle nie-
przyjemne, że opuściliśmy kino. Zda-
rzaj¹ się jednak sale kinowe przypo-
minaj¹ce pałace. Największą z nich
jest kino Raj Mandir w Jaipurze. Wy-
gl¹da jak skrzyżowanie świątyni z dis-
neylandem. Bez względu na kategorie 
kina, rytua³ ogl¹dania jest zawsze ten 
sam.  Przed projekcj¹ ca³a sala wstaje,
na ekranie pojawia się indyjska flaga 
i wszyscy śpiewaj¹ hymn. Film prze-
żywaj¹ bardzo emocjonalnie, gwiżdż¹, 
gdy na ekranie pojawia się czarny cha-
rakter. Gdy bohaterowi grozi niebezpie-
czeństwo, ostrzegaj¹ go g³ośno krzy-
cz¹c. Generalnie film w Indiach mógł-
bym ogl¹dać ty³em do ekranu patrz¹c 
na publiczność, co często jest dużo cie-
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kawsze od banalnej historii: romansu 
czy krymina³u. Widzia³em też jeden 
horror, ale to by³ wyj¹tek. Zdaję sobie 
sprawę, że Bollywood jest okropnie 
kiczowate, lecz t³umaczę sobie, że ra-
dość i optymizm, który nios¹, pomaga 
na chwilę zapomnieć o głodzie i in-
nych przyziemnych problemach. Skraj-
ne uczucia towarzysz¹ także twórcom. 
Widzia³em sytuację, w której reżyser
wybiega zza ekranu z podglądem i bi-
je kierownika planu za to, że źle usta-
wi³ statystów. 

  Niespodziewanym dla mnie miej-
scem kontaktu ze sztuk¹ by³y autobu-
sy kursuj¹ce między miastami. Za-
zwyczaj s¹ to rozlatuj¹ce się rzęchy, 
bardzo tanie a przez to niesamowicie 
zat³oczone. Dlatego najlepszym wy-
jściem jest jazda na dachu, w której 
przoduj¹ kontrolerzy biletów, potrafią-
cy w trakcie podróży przemieszczać 
się swobodnie między kabin¹ a da-
chem, wychodz¹c oknem i wspinaj¹c 
się po ścianach. Jest to szczególnie im-
ponuj¹ce w Nepalu, gdzie jazda od-
bywa się po śliskich drogach (latem 
monsun powoduje osuwanie się bło-
ta) na krawędzi kilkusetmetrowych 
urwisk. Autobus jest przedmiotem du-
my kierowców, najczęściej jest także 
ich domem. Dlatego staraj¹ się dbać o
jego wygl¹d jak tylko potrafi¹. Przed-
nia szyba jest przeważnie ołtarzem któ-
regoś z bogów. Udekorowana kwiata-
mi, z portretem bóstwa zamiast nie-
potrzebnego lusterka, z obowiązkowo
pal¹cymi się kadzide³kami. Nierzadko 
dekoracja poważnie ogranicza widocz-
ność. Z zewn¹trz autobusy są poma-
lowane, najczęściej s¹ to sceny religij-
ne, przedstawienia Ramy b¹dź Krysz-
ny. Zawsze bardzo kolorowe, z przy-
klejonymi kwiatowymi wstęgami, ce-
kinami i innym kiczowatym, lecz jak
poci¹gaj¹cym przez swoj¹ inność, ba-
dziewiem. W ten w³aśnie sposób zna-
laz³em się w Nepalu.

NEPAL

  Nepal imponuje pięknem i ilości¹ za-
bytków architektury wpisanych na lis-
tę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Chińskie malarstwo współczesne.  Zhong Biao

Rzeczywiœcie, place Katmandu nie
maj¹ sobie równych. Chodz¹c po nich 
mia³em jednak smutne wrażenie, że 
nied³ugo przestan¹ istnieć. S¹ bardzo 
zaniedbane, obdrapane, przeżarte przez
ptasie odchody. Wszystkiego można
dotkn¹ć, na wszystkim usi¹ść. Ma to 
też swoje dobre strony. Czu³em się,
jakbym by³ części¹ historii tego miej-
sca. Uwielbia³em kupować czaj i sia-
dać w tym samym miejscu, w którym 
siedzieli dworzanie 700 lat temu. Czuć 
zapach zniszczonego drewna, jego fa-
kturę, ogl¹dać z bliska zdobienia, de-
likatne rzeźby. 
 Wokó³ świ¹tyń tętni życie: handel, lu-
dzie spotykaj¹ się, wielu oddaje cześć
bogom, w tym Kumari – żywej bogi-
ni. Jest ni¹ kilkuletnia dziewczynka. 
Jej g³ównym zadaniem jest uczestnic-
two w różnego rodzaju uroczystoś-
ciach religijnych, podczas których jest
obwożona w specjalnym wozie. Nie-
stety, nie odbywa³y się one podczas 
mojego pobytu. Takie czarujące życie
Kumari wiedzie aż do momentu, gdy 
osi¹gnie wiek dojrzewania. Pierwsza
miesi¹czka jest sygna³em utraty „bos-
kości”. Mieszka w niewielkim pa³acu 
na centralnym placu zwanym Durbar 
Square.
  Nie mniej imponuj¹ce s¹ podwór-
ka Katmandu. Wystarczy zboczyć w 
pierwsz¹ lepsz¹ bramę, by zobaczyć 
tysi¹ce malutkich świ¹tyń, ozdobio-
nych pięknymi rzeźbami, które zape-
wne by³yby atrakcj¹ każdego europej-
skiego muzeum. Niestety nie jestem 
jedyn¹ osob¹, która na to wpad³a. 
G³ównym problemem Nepalu, obok 
walki z bezlitośnie obchodz¹cym się 
z zabytkami czasem, jest nielegalny 
handel. Setki arcydzie³ sprzedawane 

s¹ na Zachód. Jest to oczywiście za-
bronione, ja jednak staram się to u-
sprawiedliwiać wszechobecną biedą.
W przesz³ości by³o to jeszcze bardziej 
powszechne (teraz najważniejszych 
obiektów strzeg¹ prowizoryczni straż-
nicy). Pozytywnym faktem jest to, że 
rz¹dy obcych państw pomagaj¹ trochę
Nepalowi. Z funduszy Banku Świa-
towego powsta³o w Patan wspania³e 
muzeum. Ponadto powoli zwracaj¹  
zagrabione w przesz³ości, zabytkowe 
eksponaty, które teraz znajduj¹ się (nie-
legalnie) w światowych kolekcjach.
Jednak większość z nich znajduje się 
w rękach prywatnych kolekcjonerów 
i jest praktycznie nie do odzyskania. 
Pisz¹c o Nepalu przypomina mi się 
pewna historia. By³o to w ma³ym tra-
dycyjnym miasteczku nawarów – 

Dhulikhel. Trafiliśmy do jedynego w 
okolicy taniego hostelu. Od każdego 
innego, w którym kiedykolwiek spa-
³em różni³ się tym, że wszystkie ścia-
ny na zewn¹trz i wewn¹trz, w holu, 
przy schodach, przedsionku i w każ-
dym pokoju by³y skrupulatnie pokry-
te obrazami, akwarelami i rysunkami. 
By³a to galeria jednego cz³owieka.
W³aściciel hostelu postanowi³ mu po-
móc. Dzięki niemu każdy odwiedza-
j¹cy mia³ możliwość zakupienia dzie-
³a sztuki lokalnego malarza, za bardzo 
niewielkie pieni¹dze. Przy okazji obo-
je marz¹ i chyba też wierz¹, że przy-
jedzie kiedyś wp³ywowy artysta b¹dź 
kurator, zachwyci się i zorganizuje im 
na zachodzie wystawę z prawdziwego 
zdarzenia.


