
 

Filipiny uchodzą za kraj dysponujący jedną z najmniej urozmaiconych kuchni dalekiego 
wschodu. W istocie dominują tu dania mączne i ryżowe oraz zawiesiste sosy z mięsem. Te 
ostatnie, w dużej mierze są pokłosiem długotrwałego wpływu hiszpańskich kolonizatorów. 
Widać to nie tylko w nazwach dań, żywcem przeniesionych z półwyspu iberyjskiego, ale 
także np. powszechnym użyciu pomidorów do przygotowania gulaszy, czego w Azji raczej 
się nie praktykuje, a jest charakterystyczne dla kuchni śródziemnomorskiej. Na żadnej kuchni 
rejonu Europejczycy nie odcisnęli takiego piętna jak na Filipinach. W gruncie rzeczy 
najbardziej azjatyckie są dania tutejszego street-foodu, gdzie dominują pierożki takie jak 
Siomai czy Lumpia oraz smażone makarony Siomai. 

POPULARNE DANIA NA FILIPINACH 

„Lechon Baboy” – całe pieczone prosie 
„Lechon Manok” – cała pieczona kura 
„Adobo” – kura, wieprzowina, wołowina lub owoce morza marynowane w occie, czosnku i sosie 
sojowym. 
„Mechado” – kura i wieprzowina duszone w sosie pomidorowym 
„Caldareta” – pikantny gulasz z kozy 
„Kare Kare” – ogon woła gotowany w sosie z orzeszków ziemnych 
„Sinigang” – rodzaj kwaśnej zupy 
„Kinilaw” – surowa ryba marynowana w occie 
„Pancit” – makaron 
“Bihon” – makaron ryżowy 
“Bam – I” – mix złożony z różnych rodzajów makaronów z dodatkiem warzyw i mięsa 
„Tinola” – zupa z kury i zielonej papai 
„Lumpia” – mini zawinięte naleśniki jajeczne z farszem (coś ala sajgonki) 
„Halo Halo” – deser, mikstura owoców, płatków, słodkich fasolek i lodów. Wszystko razem 
wymieszane i podawane w wysokiej szklance z mlekiem i skruszonym lodem. 

 

Ryż – No ty chyba jednak podstawa w tutejszej kuchni. Miejscowi kochają ryż. Czasami mam 
wrażenie, że jest dla nich najbardziej cenną rzeczą. Trzeba jednak przyznać, że filipino ryż 
jest bardzo dobry i mamy tutaj do wyboru kilkadziesiąt różnych gatunków. 



Dobra Kura – Wszędzie kury, gdzie nie spojrzysz to jest kura. Zdaje sobie sprawę, że drób 
jest dobry dla człowieka ale czasami to już przesada. Kura rządzi na wyspach i moim zdaniem 
miejscowi są specjalistami w przyrządzaniu drobiu. Każda część kuraka jest do zjedzenia 
począwszy od grzebienia po wszelkie wnętrzności. Dla mnie najlepsza pieczona lub barbecue 
kura na świecie. 

 

 Wieprzowina – Cały pieczony prosiak zawsze zajmuje zaszczytne miejsce przy stole     
podczas różnych ważnych uroczystości. Pieczona Świnia (lechon baboy) jest uważana za 
najlepszą na świecie. Rzeczywiście po prostu zwala z nóg a szczególnie chrupiąca skórka. 
Jednak nie wszystkich stać na taki przysmak. Jeżeli jest pieczone prosie na przyjęciu to 
oznacza to dobrobyt w rodzinie. 

Owoce – Jest tutaj trochę tego, w końcu tropiki i wszystko szybko rośnie (bez żadnej chemii). 
Hitem są banany (kilkanaście gatunków), to co jemy w Europie to nie ma smaku w 
porównaniu do tutejszych bananów. 

Warzywa – W tym klimacie wszystko rośnie jak na drożdżach i to bez żadnych dopalaczy. 
Jest spory wybór w warzywach, tylko trzeba się przyzwyczaić do nich 

Oprócz tych głównych materiałów mamy jeszcze inne istotne składniki. Jeżeli jest nadwyżka w 
połowach to wtedy ryby się suszy. Czasami ludzie z innych części Filipin lub nawet innych krajów 
przyjeżdżają na Bantayan w celu zakupu ostro pachnących suszonych ryb. Wydaje mi się, że jestem 
tutaj jedynym białym który je ten sprzęt. Biali słysząc o mnie stukają się w czoło – nie wiedzą co tracą  

Zawsze po obfitym posiłku nadchodzi czas na deser. Miejscowi uwielbiają słodycze i słodki smak. 
Zapomniałem wcześniej wspomnieć, że generalnie wszystkie potrawy idą w kierunku słodkim. 
Wracając do deserów to mamy spory wybór kleistego ryżu gotowanego w mleku kokosowym na 
różne sposoby oraz ciastko ryżowe „Bibingka”. Główne jednak desery na wyspach to: „Halo-Halo” 
(fajna nazwa) oraz „Leche Flan” (krem) 

Składniki kremu Halo-Halo 

 380 g frużeliny (owoce w żelu)  
 100 g białej fasoli w zalewie  
 100 ml mleka zagęszczonego  
 5 g suszonych moreli  
 5 g suszonej żurawiny  
 2 banany  
 1 mango  
 1 łyżka cukru palmowego  
 1 łyżka solonych pistacji 

Opis przygotowania 
Banany oraz mango umyć i osaczyć z wody. Banany obrać ze skóry, pozbawić końcówek, a miąższ 
pokroić w cienkie plastry i przełożyć do miski. Mango obrać ze skory, usunąć pestkę, a miąższ pokroić 
w kostkę i dodać do pokrojonych bananów. Suszone morele oraz żurawinę sparzyć 1 szklanką wrzącej 
wody, osączyć z jej nadmiaru i dodać do składników. Fasolę osączyć z zalewy i dodać do całości. 
Dodać do tego owoce w żelu, wszystko zalać mlekiem zagęszczonym i wsypać cukier palmowy. 



Dokładnie wymieszać i przełożyć do pucharków deserowych. Gotowy deser przed podaniem posypać 
solonymi pistacjami. 

Naleśniki te są niemal kulinarną tradycją narodową Filipin. Mogą być serwowane jako 
przekąska albo lekki posiłek. Głównym składnikiem jest ryż, zaś otoczką prawdziwy, znany 
nam naleśnik. Cała tajemnica tkwi w środku – tak naprawdę możesz włożyć tam to, na co 
masz akurat ochotę. Są małe, smażone na głębokim tłuszczu. Na Filipinach Lumpia często 
spożywane są w czasie późnego popołudnia oraz podczas kolacji o wdzięcznej nazwie 
merienda. 

Naleśnik Lumpia – przepis 
Ta słynna przekąska z Filipin łączy w sobie cechy wielu innych kuchni. Wypełnienie 
Lumpii przypomina nieco chińskie sajgonki, natomiast ciasto z zewnątrz jest podobne do 
oryginalnych francuskich naleśników. Podawana jest zawsze na ciepło, ale nigdy nie 
smażona. Wszystkie elementy, które mogą być zróżnicowane w zależności od tego, co masz 
w lodówce, muszą być przyrządzane przed zawinięciem w ciasto. A oto prosty i ciekawy 
przepis: 

Składniki: 

 3 łyżki kukurydzy, 
 winogrono bez pestek, 
 olej, 
 2 ząbki zmielonego czosnku, 
 2 szalotki, mielone, 
 wieprzowina, kurczak lub krewetki – albo ich kombinacja, zmielone, 
 ½ szklanki startej marchwi, 
 ½ szklanki posiekanej kapusty, 
 ½ szklanki pokrojonych świeżych lub z puszki kiełków bambusa, 
 2 łyżeczki soli, 
 2 łyżeczki czarnego pieprzu, 
 2 łyżki wytrawnego wina, 
 8 naleśników, 
 8 zielony liści sałaty. 

Sposób przygotowania: 
Nalej oleju do głębokiego rondla i rozgrzej. Dodaj później czosnek i szalotki, mieszając od 
czasu do czasu, gotuj, aż wydadzą aromat i się zeszklą, czyli od 15 do 30 sekund. Dodaj 
wybrane mięso i gotuj, rozbijając grudki, od czasu do czasu mieszając, aż mięso nieco 
zbrązowieje (około 3 minut). Dodaj teraz warzywa i gotuj do momentu, aż zmiękną, czyli ok. 
5 minut. Dodaj sól, pieprz i wino i zdejmij z ognia. Połóż teraz naleśniki Lumpia na płaskiej 
powierzchni i na każdym połóż liść sałaty. Włóż dwie łyżki ugotowanej mieszanki i złóż 
boki, po czym zroluj. Skrop jeszcze lekko oliwą z oliwek i od razu podawaj. 

 

 

 



Przepis na “Kinilaw” 

 

Nazwa „Kinilaw” oznacza – potrawa składająca się ze świeżych surowych ryb które są 
krótko marynowane w occie, tak aby przekształciły się z surowości w kolejny etap 
jednocześnie zachowując przejrzystość. Następnie całość wzbogacona jest świeżymi 
przyprawami. Jest to danie na zimno i szybkie do zrobienia. Czasami jak jesteśmy na 
morzu podczas połowu, bierzemy kilka złowionych ryb obrabiamy je i zalewamy 
sokiem z limonek. Po paru sekundach nasze Kinilaw jest gotowe i mamy świeży, 
przepyszny posiłek. 

Składniki: 
1 kg Ryby 
½ Szklanka Octu 
1 Średnia Cebula 
1 Średni Ogórek 
1 Średni Imbir 
2 Małe Pomidory 
5 Małych Limonek 
Chili 
Sól 
Pieprz 

Przygotowanie: 
1.    Najpierw czyścimy rybę, usuwamy ości i kroimy w małe kawałki. 
2.    Wkładamy nasze kawałki ryby do miski. 
3.    Do miski z rybą wlewamy ocet. 
4.    Dodajemy sok z limonek. 
5.    Wrzucamy do miski pokrojoną cebulę, pokrojone pomidory, imbir, ogórek, chili i 
sól i wszystko razem mieszamy. 
6.    Odstawiamy miskę z naszymi sprzętami do lodówki na chwilę żeby składniki się 
przegryzły. 
7.    Przystępujemy do biesiady. 

 

Bardzo smaczny Kurczak Adobo o mocnym słono-kwaśno-słodkim smaku to jedno z 
najpopularniejszych dań na Filipinach. Można przygotowywać go z różnych kawałków 
kurczaka, udek, podudzi, skrzydełek etc., istnieją też różne metody przygotowania - 
najważniejsze, żeby zglazurować sos na kurczaku, sos natomiast musi zawierać sporą ilość 
octu trzcinowego. Niektóre filipińskie przepisy nie przewiduję użycia cukru ale słono-kwaśny 
,nie złamany cukrem, smak jest dla mnie zbyt radykalny. Pierś kurczaka nie nadaje się za 
bardzo do tego dania, bo po smażeniu i glazurowaniu jest zbyt sucha. Za pierwszym razem 
zdecydowałem się właśnie na pierś (bo akurat miałem pod ręką) i danie wyszło nieciekawe, 
suche kawałki stawały w gardle:) Do dania polecam gotowany tajski ryż kleisty. 

 

 



Składniki: 

1 kg podudzi z kurczaka 
olej do smażenia 
 
Marynata: 
1/2 szklanki filipińskiego sosu sojowego 
1/3 szklanki octu trzcinowego 
4 – 5 ząbków czosnku, zmiażdżone 
4 łyżki sosu Mang Tomas (opcjonalnie) 
25 g (ok 3,5 łyżki) cukru palmowego 
1 łyżeczka pieprzu 

Przygotowanie: 

Składniki marynaty wymieszać w dużym naczyniu. Dodać kurczaka i dokładnie pokryć go 
marynatą. Marynować 1-3 godziny (im dłużej tym lepiej).  

Na dużej patelni rozgrzać olej. Osączyć kurczaka z marynaty i smażyć na patelni na średnim ogniu 
po ok. 10 min z każdej strony. Ogień powinie być na tyle mocny, żeby skórka kurczaka ładnie się 
zarumieniła.  

Następnie wlać pozostałą marynatę, zwiększyć ognień i szybko odparować sos tak, żeby       
zglazurował się na kawałkach kurczaka, pod koniec zagęszczania sosu przełożyć kawałki na drugą 
stronę, żeby lepiej pokryły się glazurą.  

Podawać z gotowanym ryżem, najlepiej tajskim kleistym 

 

 


