
KLUSKI NA PARZE-PAMPUCHY 

 

Pampuchy (pączki/bułki/kluski na parze, pyzy (drożdżowe), kluski parowe, parzaki, 

parowańce, parowce, buchty) 

W kuchni polskiej, rodzaj pączków (klusek, pyz) z drożdżowego ciasta gotowanych na parze. 

Ugotowana kluska ma kształt kulisty, płaski od spodu, a konsystencję sprężystą, pulchną i 

miękką. Bułki na parze podaje się na ciepło: na słodko (np. z dżemem lub owocami) albo na 

słono (np. z sosem albo jako dodatek do mięs).  

Kluski na parze, pampuchy, pyzy na parze, parowańce. Nazw jest wiele, ale skład i smak ten 

sam! Pyszne kluski z ciasta drożdżowego, które gotowane są na parze. Świetnie sprawdzają 

się zarówno w wersji słonej – z gęstym, mięsnym sosem, jak i w wersji słodkiej na przykład z 

sosem jagodowym. 

Na „Liście produktów tradycyjnych” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują 

się:  

 „Parowańce z kaszą jaglaną” – pochodząca z okolic wsi Kąkolewnica w 

województwie lubelskim potrawa w formie pyz z mało słodkim nadzieniem z kaszy 

jaglanej; 

 „Parowańce brzozowickie z kapustą i grzybami” – pochodząca z okolic wsi 

Brzozowica Mała w gminie Kąkolewnica potrawa w formie pyz z lekko słonym 

nadzieniem z leśnych grzybów i kapusty 

 „Parowańce z serem” – pochodząca z okolic wsi Kąkolewnica w województwie 

lubelskim potrawa w formie pyz ze słodkawym lub słonym nadzieniem z białego sera 

 „Parowańce żakowolskie z soczewicą” – pochodząca z okolic wsi Żakowola 

Poprzeczna w gminie Kąkolewnica potrawa w formie pyz z lekko słonym nadzieniem 

z ugotowanej, zmielonej soczewicy z dodatkiem smażonej cebuli. 
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Składniki 

 500 g mąki pszennej + dodatkowo do podsypania  

 250 ml ciepłego mleka  

 3 łyżki stopionego masła  

 2 jajka  

 30 g świeżych drożdży  

 łyżeczka cukru  

 szczypta soli  

Przygotowanie 

1. Drożdże rozpuszczamy w cukrze. Dodajemy 4-5 łyżek mleka i jedną łyżkę mąki. 

Dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 10 minut, żeby drożdże zaczęły 

pracować. 

 

Resztę mąki przesiewamy do miski. Dodajemy masło, jajka, sól i zaczyn. Mieszamy i 

stopniowo dolewamy mleko. Dokładnie wyrabiamy, przykrywamy ściereczką i 

odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto powinno co najmniej podwoić 

swoją objętość, potrwa to około godziny. 

2. Wyrośnięte ciasto przekładamy na obsypany mąką blat. Są dwa sposoby formowania 

tych klusek. Pierwszy polega na delikatnym rozwałkowaniu ciasta (dość grubo około 

2-2,5 cm) i wykrajaniu całych klusek za pomocą szklanki. Drugi, który według mnie 

jest lepszy, polega na wycinaniu szklanką z całości ciasta małych kawałków, które 

następnie ręcznie formujemy w bułeczki (zdjęcia). Kluski układamy na oprószonej 

mąką desce. 

3. Kluski gotujemy 10 minut na parze. Można do tego użyć specjalnego garnka do 

gotowania na parze lub garnek z wodą nakryć tetrową ścierką/gazą (obwiązujemy ją 

sznurkiem dookoła garnka, żeby się nie zsunęła), doprowadzamy wodę do wrzenia, 

kluski układamy na ściereczce i przykrywamy metalową miską. Pamiętajcie, że woda 

cały czas musi się gotować. 

4. Podajemy obficie polane sosem. 

 

Smacznego ;) 



 

 


