
Pierogi lipniackie z kapustą i grzybami 

Na Liście Produktów Tradycyjnych figurują od 4 listopada 2009 r. Wyrób 

został zarejestrowany w kategorii gotowe dania i potrawy. 

Pierogi lipniackie z kapustą i grzybami wyglądem przypominają 

półksiężyce z wianuszkiem na grzbiecie, mają barwę zewnętrzną białą, a 

nadzienie beżowo-brązowe (w przekroju ciemniejsze z jasną otoczką w 

środku). Średnica pojedynczego pieroga to ok. 5-7 cm, wysokość ok. 3-4 cm. 

Pierogi są w dotyku miękkie, mają słonawy smak i grzybowo-kapuściany 

zapach. 

Ciasto: mąka, woda, jajka, szczypta soli.                                     

Farsz: kapusta kwaszona, grzyby suszone, cebula, tłuszcz, sól, pieprz. 

Metoda produkcji: 

Farsz. Kapustę płuczemy, siekamy, wrzucamy do garnka, podlewamy małą 

ilością wody, dusimy na małym ogniu. Grzyby moczymy, kroimy w 

drobną kostkę, podsmażamy z cebulką, dodajemy do kapusty, 

podduszamy do odparowania wody, doprawiamy solą i pieprzem. 

Ciasto. Około ¾ kg mąki sparzamy wodą, po ostygnięciu dodajemy resztę 

mąki, jajko i sól. Zagniatamy jednolite i gładkie ciasto. Następnie 

rozwałkowujemy placek o grubości 0,5 cm, wykrawamy krążki szklanką, 

nakładamy 1 łyżeczkę nadzienia, składamy na pół i zlepiamy brzegi bardzo 

dokładnie. 

Nalewamy do dużego garnka wodę w ilości ¾ jego objętości, solimy, 

dodajemy odrobinę oliwy, doprowadzamy do wrzenia. Kolejno partiami 

wrzucamy pierogi. Gdy wypłyną na wierzch, hartujemy je zimną wodą i 

wyjmujemy. Podajemy z zasmażką. 



Tradycja,  pochodzenie oraz historia produktu: 

Miejscowość Lipniaki należy do gminy Kąkolewnica, nazwa pochodzi od 

drzew – lip, które gęsto tu rosły. Wieś chłopska powstała wraz z 

osadnictwem na Ziemi Kąkolewnickiej. W pobliżu znajdowały się duże 

obszary lasu, obfitujące w okresie jesiennym w grzyby, latem w jagody. 

Miejscowość od dawnych lat pozostawała biedna ze względu na 

stosunkowo małe gospodarstwa i słabe gleby. W przeszłości główną 

uprawą było żyto i gryka, a w ogrodach głównie kapusta, którą 

wykorzystywano do mieszania jej w potrawach z grzybami, aby tanim 

sposobem żywić rodzinę. Najczęściej gospodynie robiły właśnie pierogi z 

kapustą i grzybami. Najstarsi mieszkańcy Lipniaków twierdzą, że tradycja 

ta sięga dwudziestolecia międzywojennego. 
 


