
Parowańce z serem 

Na Liście Produktów Tradycyjnych figurują od 16 listopada 2005 r. Wyrób 

został zarejestrowany w kategorii gotowe dania i potrawy. 

Parowańce z serem są specjałem charakterystycznym dla północno-

wschodniej Lubelszczyzny. Swoim wyglądem zewnętrznym przypominają 

nieco zgniecioną kulę o średnicy 8-10 cm i wysokości 5-8 cm. Mają barwę o 

odcieniu biało-kremowym, zapach mięty lub wanilii, smak słodkawy lub 

słony – w zależności od nadzienia – i są pulchne, zachowujące pierwotny 

kształt po zgnieceniu. 

Ciasto na parowańce jest wyrabiane z mąki pszennej, drożdży, mleka, jaj, 

soli, cukru, a nadzienie – z sera tłustego, jaj, mięty lub wanilii, cukru lub 

soli. Do konsumpcji podajemy je z tłuszczem i skwarkami z krojonej 

słoniny (z miętą) lub ze śmietaną (z serem i wanilią). 

Metody wyrobu tradycyjnych parowańców z serem w ciągu lat uległy tylko 

niewielkim zmianom – zaczęto stosowawać coraz lepsze gatunki mąki, a 

ser przygotowywać mechanicznie za pomocą maszynek, zwiększono także 

ilość używanych jaj. Do wyrobu pierogów na słodko zamiast powszechnie 

stosowanej mięty, którą każda gospodyni hodowała w przydomowym 

ogródku, zaczęto stosować wanilię. Obecnie są one parowane na gotowych 

metalowych siatkach. 

Parowańce pochodzą z gminy Kąkolewnica. Leży ona w północnej części 

powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok-

Lublin i magistrali krajowej Berlin-Moskwa. Gmina ma charakter typowo 

rolniczy. W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone. 

Dzięki tym walorom miejscowość Kąkolewnica od dawnych czasów, tj. co 

najmniej od początków XX wieku, była znana z wyrobu pierogów. Na tym 

terenie gleby były dobrej jakości, co umożliwiało zasiewanie dużej ilości 



pszenicy. Uważana była przez sąsiednie miejscowości za bogatą wieś, 

gospodarze byli zamożni. Dobre zbiory pszenicy umożliwiały powszechne 

stosowanie mąki pszennej do przygotowywania posiłków. Bardzo często 

zarówno z dobrej jakościowo mąki, jak i tej nieco gorszej przygotowywano 

pierogi w różnej postaci. Ta popularność pierogów spowodowała, że 

mieszkańców Kąkolewnicy zaczęto nazywać „Pieroźnikami”, jeszcze 

obecnie mieszkańcy sąsiednich miejscowości tak ich nazywają. Najbardziej 

rozpowszechnionym rodzajem pierogów, które w dawnych i w obecnych 

czasach są bardzo popularne, to właśnie parowańce z serem. Były one 

niemal codziennym posiłkiem przygotowywanym zarówno przez 

bogatsze, jak i uboższe rodziny. 
 


