
 

Przepis na Chińskie Pierożki LiuGong Li 

柳工老李中国饺食谱 

饺子皮 Ciasto na pierogi 

 

(na ok. 80 pierogów)  

1. Powoli wlewać wodę do mąki, jednocześnie ugniatając do momentu, gdy nie będzie już suchej mąki. Jeśli mąka jest twarda, 

można dodać małą ilość wody; 

2. Kontynuować wyrabianie ciasta, aż będzie miało gładką powierzchnię; 

3. Odstawić ciasto do garnka z pokrywką na 15-30 minut; 

4. Uformować ciasto w cienki wałek; 

5. Podzielić ciasto na małe kulki o masie ok. 6-8 g 

6. Na stolnicy posypanej mąką rozwałkować kulki na kształt koła o średnicy ok. 6 cm – grube pośrodku, a cienkie przy 

krawędzi.  

饺子馅 Farsz 

1. 白菜猪肉 z kapustą i wieprzowiną (na ok. 50 pierogów) 

猪肉（三肥七瘦最好） 

Wieprzowina (najlepiej 30% tłustej 

i 70% chudej) 

500 g  
生抽 Sos sojowy 

15~25ml 

大白菜 kapusta 
450 g 

耗油 Sos ostrygowy 
10~15ml 

香菇 Grzyby shiitake 
50 g 

鸡蛋 Jajko 1个 

Jedno 

水Woda 
200 ml 

生粉（土豆粉） 

Mąka ziemniaczana 

15g  

生姜 Imbir 
15 g 

五香粉 

Przyprawa „pięć smaków” 

Wedle 

uznania 

盐 

Sól 

20 g 
香油 Olej sezamowy 

Wedle 

uznania 

面粉 

Mąka (pszenna, typ 450 – 550) 

400 g 

盐 Sól 
4 g 

水Woda 
180 g 



 

1. Namoczyć grzyby shiitake w 200 ml ciepłej wodzie, aby zmiękły; następnie pokroić na kawałki; nie wylewać wody.  

2. Wieprzowinę pokroić w kostkę i zmielić. 

3. Dodać jedno jajko, mielony imbir, grzyby shiitake, 10 g soli, 15~25 ml sosu sojowego, 10~15 sos ostrygowego, przyprawę 

„pięciu smaków”, olej sezamowy, 15g mąki ziemniaczanej i wymieszać . 

4. Dolewać partiami wodę po namaczaniu grzybów, mieszając pałeczkami w tym samym kierunku do momentu, gdy farsz    

  uzyska konsystencję galaretki. 

6. Włożyć farsz do lodówki. 

7. Posiekać kapustę pekińską. Dodać 10 g soli i dobrze wymieszać. Odstawić na 15 minut. 

8. Wycisnąć wodę z kapusty. 

9. Wymieszać kapustę z farszem mięsnym. 

2. 胡萝卜鸡蛋粉丝 z marchewką, jajkiem i makaronem ryżowym (na ok. 30 pierogów) 

胡萝卜 

Marchewka 

400 g  
蒜 

Por 

40g 

鸡蛋 

Jajko 

200 g  
酱油 

Sos sojowy 

10ml 

粉丝 

Makaron ryżowy 

100 g  
五香粉 

Przyprawa „pięć smaków” 

Wedle 

uznania 

盐 

Sól 

10 g  
香油 

Olej sezamowy 

Wedle 

uznania 

油 

Olej 

Niewielka 

ilość 

 

1. Namoczyć suchy makaron ryżowy w ciepłej wodzie; a następnie pokroić na mniejsze kawałki (o długości 3 cm). 

2. Zetrzeć marchewki na tarce. 

3. Pokroić por na małe kawałk.; 

4. Wzbić jajko do miski, dodać szczyptę soli i wymieszać. 

5. Rozgrzać olej na patelni, a następnie wlać surowe jajka i szybko usmażyć. Zdjąć patelnię z ognia i smażyć jeszcze przez chwilę 

pozostałym ciepłem; pokroić jajko szpatułką na małe kawałki.  

6. Rozgrzać olej na patelni i przez chwilę smażyć marchewkę. 

7. Wymieszać wszystkie składniki, dodać sól, przyprawę „pięć smaków”, olej sezamowy, sos sojowy. (Ilość i rodzaj przypraw 

wedle uznania). 

  饺子酱料 Sos do pierogów 

Składniki: Czosnek, imbir, szczypiorek, sos sojowy, (ocet). 

1. Pokroić czosnek, imbir i szczypiorek na kawałki i włożyć do miski. 

2. Rozgrzać olej na woku/patelni. Gdy olej jest już gorący, wlać go do miski z czosnkiem, imbirem i szczypiorkiem, polewając po 

całej powierzchni. 

3. Dodać sos sojowy i wymieszać całość. (Jeśli lubimy smak kwaśny, można dodać też nieco octu). 


