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(Yaki-)gyoza a dim sum 
Asijské knedlíčky s rostlinnou náplní 

 
 
Na 4 porce 
 
Na těsto: 
 
100 g pšeničné hladké mouky 
100 g celozrnné hladké mouky 
40 g tapiokové mouky 
cca ½ lžičky (1,8 g) mořské soli 
1 lžička praženého sezamového oleje 
cca 140 ml vody 
 
Na náplň: 
 
10 ks sušených hub šitake 
½ (100 g) cibule 
1 lžíce rýžového oleje 
120 g pekingského zelí 
2 stroužky česneku 
2 jarní cibulky 
1/2 lžičky (3 g) čerstvého zázvoru 
1 lžíce tamari 
2 lžíce švestkového vína 
cca ¼ lžičky mořské soli 
čerstvě mletý pepř 
 
Na omáčku #1 – „Jiăozi“: 
 
3 lžíce (45 ml) tamari 
3 lžíce (45 ml) javorového sirupu 
¼ lžičky praženého sezamového oleje 
1 stroužek česneku 
chilli podle chuti 
 
Na omáčku #2: 
 
3 lžíce (45 ml) tamari 
2 lžíce (30 ml) rýžového octa 
½ lžičky praženého sezamového oleje 
1 stroužek česneku 
černý pepř a chilli podle chuti 
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Gyoza knedlíčky se zpravidla připravují v páře. Varianta yaki-gyoza jsou napařované 
knedlíčky navíc s opečenou krustou z jedné strany. Knedlíčky dim sum jsou drobné 
„jednohubky“ různých tvarů a druhů, původně podávané jak snack k čaji. 
 
Postup: 
 
Nejprve si připravte těsto.  
 

1. Odvažte všechny suché ingredience do mísy, mouku prosijte. 
2. Mísu strčte pod robot, přidejte sezamový olej a pomalu robot spusťte. Pak postupně 

přilívejte horkou vodu (kolem 80-100°C) a nechte hníst asi 10 minut do kompaktního 
hedvábně hladkého a pružného těsta. Používám na jeho vypracování vcelku 
výjimečně plochý nástavec, nikoliv hnětací hák. 

 
Zpracované těsto dejte do uzavíratelné a padnoucí krabičky s víkem, případně do 
(zazipovacího) sáčku/do mísy pod čistou utěrku… aby vám neoschlo, dejte odpočinout do 
lednice. 
 
Pak se vrhněte na náplň. 
 

3. Nejprve si namočte houby – zalijte je vřící vodou, aby změkly.  
4. Pak na rýžovém oleji zkaramelizujte cibulku. Potrvá to na mírném plameni asi 15 

minut. 
5. Do sekáčku/food procesoru dejte nakrájené zelí (bez tuhého košťálu), 

zkaramelizovanou cibulku, nasekané stroužky česneku, jarní cibulku i nastrouhaný 
zázvor a rozmixujte do zlehka kompaktního těsta. Nepřežeňte to, ať není náplň příliš 
jednolitá, byla by pak konzistencí blátivá – a to nechceme! 

6. Náplň přendejte do mísy, přidejte nasekané houby (ty také přidají „nádivce“ 
strukturu), ochuťte tamari, vínem, solí a pepřem, promíchejte. Směs by měla držet 
pohromadě, ale nebude zcela kompaktní, což vůbec nevadí, ve výsledných 
knedlíčkách to oceníte. 

7. Těsto vyjměte z chladu a ze sáčku. Krátce ho zpracujte v rukách, rozpulte a jednu 
poloviny vraťte do sáčku zpět. Posypte si pracovní desku, na které budete těsto válet 
tapiokovou moukou a rozválejte těsto do tenka na cca 3 mm.  

8. Vykrajovátkem o průměru cca 8 cm vykrájejte kolečka, poskládejte je na sebe (díky 
tapioce se k sobě nepřilepí) a přiklopte miskou tak velkou, aby vám placičky 
nepohmoždila. Zase z důvodu, aby se těsto nevysušilo. Pak to samé zopakujte 
s druhou polovinou těsta. Dohromady by vám mělo těsto vyjít na cca 30 ks koleček. 

 
TIP: Těsto můžete rozválet i do hada, rozkrájet ho na stejně velké kousky a každý takový 
tradičně vyválet do kulata, na samostatnou placičku. První popsaný způsob je ale mnohem 
snazší, přesnější a rychlejší. Budete mít každé kolečko stejně velké a budou se vám tak 
knedlíčky dobře a jednodušeji balit. 
 

9. Vyložte si před sebe asi 8 placiček, do jejichž středu si bez váhání dejte trochu 
rostlinné náplně o velikosti malého oříšku. Půjde vám to dobře dvěma čajovými 
lžičkami. A pak každý vhodně zabalte, máte na výběr třeba z těchto tří stylů: 
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• Trojúhelník – z jedné strany seštípejte okraje po hraně těsta směrem od kraje do 

středu, do poloviny nad oříšek s náplní. Pak to samé zopakujte z levé a z pravé 
strany směrem opět od kraje do středu tak, aby vznikl tvar trojúhelníku, vhodný 
pro úpravu (yaki-)gyoza. 

• Zavinovačka – z jedné strany seštípněte těsto a spoj vtlačte dovnitř k náplni, pak z 
levé a z pravé strany překládejte okraje těsta směrem dovnitř přes sebe tak (a 
vždy zmáčkněte, aby těsto drželo), že vám bude pod rukama vznikat „vánočka“. 
Závěr uzavřete zmáčknutím zbylých krajů těsta k sobě, čímž vznikne „hubička“, 
kterou by neměla prolézat náplň. Tím vytvoříte podlouhlý zavinutý tvar knedlíčku 
vhodný k přípravě (yaki-)gyoza. 

• Lotosový květ – po směru hodinových ručiček nařízněte těsto od okrajů náplně 
směrem k okraji těsta tak, aby vznikly čtyři řezy v místech: čtvrt, půl, tři čtvrtě, 
celá. Pak protilehlé strany těsta v jejich polovině zmáčkněte uprostřed nad náplní, 
čímž ji v knedlíčku částečně upevníte. Vzniklé špičky okrajů ohněte směrem ven a 
smáčkněte k sobě tak, aby uvnitř vzniklo očko. Pak knedlíček v dlani otočte o 90°C 
a zopakujte to samé: protilehlé strany v jejich polovině zmáčkněte uprostřed nad 
náplní v místě, kde už předchozí protilehlé strany smáčknuté jsou. Tím náplň 
v knedlíčku plně zafixujete. Vzniklé špičky okrajů opět ohněte směrem ven a 
smáčkněte k sobě tak, aby uvnitř vzniklo očko. Tím vyrobíte tvar lotosu, který 
můžete servírovat jako „květinové“ dim sum. 

 
TIP: Balit knedlíčky podle popisu je očistec. Proto si raději pusťte video záznam z mého online 
kurzu vaření, který najdete na mém webu: www.zasadnezdrave.cz na blogu v sekci online 
kurzy vaření. 
 

10. Pokud budete knedlíčky připravovat v bambusovém pařáčku, nastříhejte si malé 
čtverečky pečicího papíru pod každý knedlíček, aby se vám knedlíčky k pařáku 
nepřilepily. Kovový pařák a parní nádoby do trouby můžete vytřít stolním 
olejem/vystříkat olejem ve spreji. Knedlíčky napařujte 7-10 minut, záleží na jejich 
velikosti a množství náplně. 

 
TIP: Pro kontrolu, jestli jsou knedlíčky dostatečně uvařené, ujistěte se rozkrojením jednoho 
po cca 7 minutách. Podle takového vzorku dolaďte dobu napařování u ostatních. Těsto by 
mělo lehce zprůhlednět (záleží na jeho tloušťce), nelepit a náplň by měla jemně pérovat a 
být šťavnatá, vařená). 
 

11. Yaki-gyoza připravíte nejsnadněji tak, že napařené knedlíčky z jedné strany 
osmahnete na pánvi.  

12. Omáčky vyrobíte smícháním všech ingrediencí vč. nasekaného česneku (a chilli) 
nadrobno. 

 
Dobrou chuť! 


