
Parowańce żakowolskie z soczewicą 

Na Liście Produktów Tradycyjnych figurują od 2 listopada 2009 r. Wyrób 

został zarejestrowany w kategorii gotowe dania i potrawy. 

Parowańce żakowolskie z soczewicą mają kształt owalny, w przekroju 

okrągły – lekko spłaszczony, barwę zewnętrzną kremowo-białą, a 

nadzienia – ciemnoszarą. Średnica pojedynczego parowańca wynosi ok. 8 

cm, wysokość ok. 4 cm. Parowańce są w dotyku pulchne i elastyczne, mają 

słonawo-drożdżowy smak i zapach soczewicy. 

Ciasto: mąka, woda, drożdże, jajka, szczypta cukru, szczypta soli. 

Farsz: soczewica mała wiejska, cebula, sól, pieprz do smaku, smalec. 

Metoda produkcji: Soczewicę moczymy, gotujemy, przekręcamy przez 

maszynkę, dodajemy cebulkę i podsmażamy. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Z drożdży, cukru, mleka i mąki robimy rozczyn i odstawiamy, aby wyrósł. 

Do mąki, w której robimy dołeczek, wlewamy rozczyn, dodajemy jajko, 

szczyptę soli i wyrabiamy ciasto. Odstawiamy do wyrośnięcia. Wyrośnięte 

ciasto porcjujemy na małe kuleczki, rozpłaszczamy, nadziewamy farszem i 

formujemy parowańca. Do dużego płaskiego garnka wlewamy wodę, 

obwiązujemy garnek ściereczką, wodę doprowadzamy do wrzenia, 

układamy luźno parowańce, nakrywamy metalowa miską i parujemy ok. 8-

10 min. Gdy zrobi się szklista skórka, wyjmujemy i układamy na półmisku. 

Podajemy do spożycia z tłuszczem ze skwarkami. 

Tradycja,  pochodzenie oraz historia produktu: 

Żakowola Poprzeczna, wieś położona przy drodze łączącej Żakowolę Starą 

i Żakowolę Radzyńską, powstała w II połowie XIX wieku. Tutejsze gleby 

były bardzo korzystne do uprawy pszenicy, a na tych słabszych uprawiano 



ziemniaki i soczewicę. Soczewica, siana często przez gospodynie, była 

lubiana jako farsz do pierogów i takie pierogi były zawsze. Gospodarstwa 

nie były zbyt duże i nie było ich wiele, dlatego gospodynie były z sobą 

bardzo zżyte i dzieliły się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami. 

Jednym z nich były właśnie parowańce z soczewicą, które stanowiły 

powszechny i gościnny  produkt spożywczy. Było to danie całoroczne. Na 

co dzień gotowano leniwe, od niedzieli obowiązkowo parowane z 

soczewicą. Parowańce często gościły na stołach, przykrywane 

obruseczkiem. 
 


