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SOPES

Refranys i dites:
Aigua i pa sopa farà
Si no vols menjar sopes a l’estiu, sembra pèsols pel
mes d’abril
A qui no té dents, dóna-li sopes
A la sopa del convent tant ni mengen vint com cent.
Amb bona escudella per endavant la resta no ve d’un
pam
Bon vi i sopa bullida allarguen la vida
Beu brou i viuràs prou

Sopa: f. 1. Tros de pa xopat de brou a altre líquid 2.1
Plat fet amb pa tallat a llesquetes fines, a trossets, bullit
o escaldat amb brou o altre líquid, com aigua
assaonada, llet, etc. 2.2 Plat anàleg en què el pa és
substituït per arròs, tapioca, fideus o altres pastes 2.3
sopa juliana Sopa feta amb diverses verdures tallades a
la juliana 3. estar a la sopa Estar arruínat o mancat
accidentalment de diners.
Sopaller –a adj. Afectat a menjar sopes.
[Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua
catalana, Barcelona: Edicions 62, 2007]

Brou de gallina, torna la vida
Caldo i casament, en calent
Amb sopes d’all i vi no et faci por el morir
A l’escudella i pitanza bufar-la és mala crianza
La sopa de sagí fa de bon pair
La sopa escaldada fa sortir el color a la cara
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Qui menja sopes se les pensa totes
Si el ventre et dol, menja sopes amb poliol
Si tens mal de ventre menja sopes de menta

