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A pequena história dos pierogi 

A massa recheada, em formato de meia-lua, espécie de ravióli, é denominada na Polônia 

pierogi. É um prato simples, universal e bastante barato. Na Polônia pode-se encontrar inúmeras 

lojas de mantimentos e restaurantes que vendem pierogi com diversos tipos de recheios, pois é 

considerado prato típico da Polônia, embora seja conhecido há muitos séculos no mundo inteiro.   

Na verdade este tipo de pastel recheado em formato de meia-lua é originário da China! Lá 

são denominados Jiaozi. Exemplares de Jiaozi petrificados, feitos há muitos séculos, podem ser 

vistos no Museu da província de Xinjiang. Seu aparecimento na culinária mundial gira em torno de 

muitas lendas. Uma delas fala de um médico de nome Zhang Zhongjing que vivia na época da 

dinastia Han. Parece que um de seus trabalhos era curar orelhas descongeladas com o auxílio de 

ervas e carne de cordeiro envolta em massa de macarrão. Por este motivo o formato é de meia-lua. 

Este tipo de massa recheada continua sendo muito apreciado na China. É consumida em várias 

ocasiões, mas a mais tradicional é por ocasião do Ano Novo chinês. Em alguns são colocadas 

moedas de ouro ou pequenos cubinhos de açúcar. Quem pegar um Jiaozi com este tipo de surpresa 

terá um ano feliz e com muita sorte.  

Os primeiros relatos sobre este tipo de massa recheada encontram-se na coleção Apicius. 

Apicius é título de uma coleção de receitas culinárias escritas na Roma antiga, nos séculos 4 e 5 da 

nossa era. Esta coleção específica encontra-se hoje no Museu da Academia de Medicina de Nova 

Iorque. A esta coleção foi dado o nome Apicius em homenagem a um gourmet romano de nome 

Marcus Gavius Apicius que admirava a gastronomia refinada. Apicius era amante do luxo e do 

requinte e viveu no século I da nossa era, durante o governo de Tibério. Apicius quer dizer “livro 

usado na cozinha”. Antes disso uma coleção de receitas de culinária era denominada De re 

coquinaria , isto é, “À respeito de cozinhar”.  

 

 
Apicius do século I d.C pertencente ao mosteiro Fulda, Alemanha. 

Fonte: en.wikipedia.org 



Na coleção romana do Apicius encontra-se também uma receita de pierogi sob o nome 

Isicum Simplex. Em um determinado trecho do texto lê-se:  

 
“Faça um caldo, adicione aipo, um pouco de pimenta moída e cozinhe os 

bolinhos de carne neste caldo. Se desejar melhorar a função intestinal 

adicione sal marinho”.  

 

Muitos consideram que foi Marco Polo que trouxe este tipo de pastel recheado para Roma, e 

que nesta mesma época começou a ser consumido na Polônia. 

Os historiadores mencionam, no entanto que os pierogi foram trazidos para a Polônia no 

século XIII, por um padre dominicano chamado Jacek Odrowąż que os degustou em um mosteiro 

em Kijew (capital da Ucrânia), antiga pocessão do Império Russo e trouxe consigo a receita. A 

diferença dos pierogi russos e poloneses é que os russos são fritos e os poloneses cozidos em água. 

Assim como na China, o seu preparo era ligado a diversos tipos de festas ou ocasiões especiais. Por 

este motivo, na Polônia antiga assumiram vários nomes. Os pierogi denominados kurniki eram 

apreciados em casamentos, koladki preparados durante as festas de Natal, śnieżki e socznie cozidos 

e servidos por ocasião do dia do nome (imieniny) e os knysze servidos durante refeições fúnebres. 

 
Texto baseado em fontes da Internet 

 

Pierogi clássico - com recheio de batata 
 

Massa 

 1 kg de farinha de trigo 

 1 ovo   

 2 colheres das de sopa de óleo ou manteiga 

 500 mL de água 

 

Recheio 

 600 g de batata 

 800 g de ricota 

 1 cebola grande cortada em pedacinhos bem miúdos 

 200g de manteiga  

 sal e pimenta para temperar 

 

Modo de preparar  

Recheio 

Cozinhe as batatas e depois de cozidas, retire a água que sobrou e ainda quentes amasse as 

muito bem até que virem uma pasta. Espere esfriar. 

Moa a ricota e reserve. 

Picote a cebola e frite na manteiga até que adquira uma cor bem dourada. 

Misture a massa de batatas com a ricota, a cebola, o sal e pimenta a gosto até que formem 

uma mistura homogênea.  

Deixe descansar a massa de batatas até que a massa esteja pronta.  

 

Massa 

Em uma vasilha misture a farinha de trigo, o ovo e o óleo. Aos poucos acrescente a água 

quente e sove bem até que fique homogênea e desgrude com facilidade da mão. 

A seguir abra a massa sobre uma superfície limpa, povilhando antes a superfície com 

farinha. Abra até uma espessura de uns 4-5 milímetros, depois corte a massa em discos com um 

copo ou cortador redondo – uns 8-9cm de diâmetro.   



 
Fonte: www.niam.pl 

 

No centro de cada disco coloque uns 25-30g de recheio. Dobre a massa sobre o recheio, 

formando uma meia lua. 

 

 
Fonte: www.onet.tv 

 

Para fechar bem, molhe um dedo em água fria e passe em uma das bordas da massa que vai 

ser fechada. Dê "beliscões" em toda a lateral arredondada da massa e feche bem. Se desejar que 

fiquem mais bonitos faça ondinhas na borda. 

Depois de prontos os pierogi são cozidos em grande quantidade de água com sal para que 

não grudem uns nos outros até que fiquem al dente. Ao colocar na panela eles afundam e à medida 

que cozinham começam a boiar. 

Sirva com o restante da cebola picada dourada na manteiga, bacon frito ou creme de leite 

fresco. 

 

Diversos tipos de recheio 

Os pierogi podem receber diversos tipos de recheio: batata (como na receita acima), carne 

moída, cogumelos secos, repolho azedo e cogumelos secos, ricota, diversos tipos de frutas.  

Se desejar ver como são feitos assista o filme no site  

http://www.onet.tv/pierogi-anielska-kuchnia-odc-23,3552101,3,klip.html#m=3552101,c=3 

 

Neste filme a irmã Aniela mostra todo o processo 

A massa é feita com: 

 ~300g de farinha; 2 ovos; 1 colher das de sopa de óleo; água morna 

O recheio é preparado com: 

500g de batatas cozidas; 300g de ricota; 2-3 cebolas picadas e fritas em manteiga (parte vai 

para o recheio e parte é posta sobre os pierogi cozidos); sal e pimenta a gosto  

 

Smacznego!      Bom apetite!  
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