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okalizacja „Bezy” jest urocza – zielony zaułek 

na Starym Mieście w Poznaniu, skwer z placem 

zabaw dla dzieci, a w tle eklektyczna architek-

tura starej gazowni i samej kamienicy, w której 

mieści się cukiernia. To wszystko sprawia, że zakątek 

ten jest iście paryski. Atmosfery małej „Cukierni i Ka-

wiarni Bezowej” dopełnia klimat rysunków inspiro-

wanych grafikami Raymonda Peyneta – francuskiego 

artysty, który zasłynął serią rysunków pt. „Zakocha-

ni”. W kawiarence „Beza” można spróbować każdego 

z wypieków, gdyż wszystkie 

torty i ciasta są sprzedawa-

ne także na porcje. Świeże 

kwiaty we  wnętrzu, fran-

cuska muzyka i  urocza ob-

sługa sprawiają, że miejsce 

jest lekkie w swej elegancji 

i  niezobowiązujące. Widok 

dzieci kupujących lody, su-

che beziątka lub makaroniki 

przeplata się z kadrem star-

szego małżeństwa delektu-

jącego się kawą i  eklerami 

podczas porannego czytania 

gazety. „Cukiernia Bezowa” to tryumf bezy. Można 

w niej znaleźć torty bezowe w ponad pięćdziesięciu 

smakach. Wypieki to  prawdziwe torty składające 

się z kilku warstw, najbardziej klasycznym jest ten, 

który ma trzy warstwy bezy i dwie warstwy kremu. 

Każdy tort został skomponowany z musem owoco-

wym, który idealnie dopełnia smak wypieku. Musy 

dołączane są także do wszystkich zamówień na wy-

nos. „Cukiernia Bezowa” jest również przygotowana 

na rozwój swojego biznesu, tak by tworzyć kolejne 

cukiernio-kawiarnie w innych miastach, w planach 

są Warszawa i Berlin.

Proszę opowiedzieć o początkach lokalu. 

Pomysł otwarcia „Cukierni Bezowej” zrodził się 

po obejrzeniu filmu „Czekolada” z Juliette Binoche 

w  roli głównej. W  filmie tym pokazana jest cu-

kiernia specjalizująca się w czekoladzie, pralinach 

czekoladowych, gorącej czekoladzie do picia, cze-

koladzie skomponowanej z  różnymi ciekawymi 

– na  pierwszy rzut oka w  ogóle niepasującymi 

Bezy i beziątka
w cukierni „Beza”

Beza to niekwestionowana 
królowa wypieków, zwłaszcza 

w wersji tortowej. Przedsta-
wiamy jedną z cukierni, która 

specjalizuje się w ich produkcji. 
O cukierni i wypiekach w roz-

mowie z Nikolą Gortat opowia-
da właścicielka „Bezy” 

Agnieszka Jaworska. 

do  czekolady – przyprawami, zdobywająca coraz 

większą popularność i  sympatię mieszkańców. 

Idąc za przykładem pokazanym w filmie, chciałam 

stworzyć cukiernię, która wyspecjalizuje się w kon-

kretnym rodzaju ciasta. Przełamuję standardowe 

smaki ciast bezowych i  łączę bezę z  francuskimi 

serami pleśniowymi lub z  chilli, ale – co  najważ-

niejsze – odczarowuję zły urok przesłodzenia, jaki 

został rzucony na bezę wiele lat temu, dzięki temu 

torty bezowe z „Cukierni Bezowej” w Poznaniu mają 

wyważoną słodycz, która idealnie współgra z musa-

mi owocowymi dołączanymi do naszych wypieków. 

Z uwagi na swój unikalny pomysł słodkiego biznesu 

uzyskałam patent Urzędu Patentowego RP na znak 

towarowy „Cukiernia Bezowa”.

Jakie desery z bezy można znaleźć w lokalu?

Wypiekamy ponad pięćdziesiąt rodzajów tortów 

bezowych: z owocami, czekoladą, karmelem i orze-

chami. Oferujemy kolekcję wytrawną: z kasztanami, 

chilli, serami pleśniowymi, a nawet z kawiorem. Ma-

my bezy molekularne z nektarem pomarańczowym. 
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Są duże formy, czyli torty bezowe, ale 

sprzedajemy także małe formy, na-

zywane pieszczotliwie beziątkami.

Czy oferują Państwo także inne 

desery?

W naszej ofercie oprócz tortów bezowych znajdują 

się także: makaroniki, eklery z budyniem i pączki, 

które zostały nagrodzone. W lutym 2019 r. „Gazeta 

Wyborcza” w swoim rankingu, który publikuje już 

od 20 lat, określiła nasze pączki jako nr 1 w Pozna-

niu, a dodatkowo w lutym 2020 r. kapituła konkursu 

Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – Smak Pącz-

ka 2020 przyznała nam za nasze pączki tradycyjne 

z powidłami śliwkowymi wyróżnienie najlepszego 

pączka w Poznaniu.

Która propozycja bezy sprzedaje się najlepiej?

Popularność typów bezy zależy od sezonu. Polacy 

kochają smaki owocowe, w tym także te egzotyczne. 

Ostatnim przebojem jest Tort Bezowy Słony Karmel, 

a także Tort Bezowy Pieczone Kasztany i Jabłka.

Co sprawia największą trudność w przygotowaniu 

bezy?

Największą trudnością w przygotowaniu bezy jest 

wypiek samej bezy, a właściwie jej suszenie. Żeby 

uzyskać idealnie kruchą i idealnie wysuszoną bezę 

Przełamuję standardowe 
smaki ciast bezowych 

i łączę bezę z francuskimi 
serami pleśniowymi, 

lub z chilli, 
ale – co najważniejsze 

– odczarowuję zły urok 
przesłodzenia, jaki został 
rzucony na bezę wiele lat 

temu.
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z delikatną tzw. „ciągutką” w środku, trzeba mieć od-

powiedni piec i wiedzieć, kiedy i jak zmieniać tem-

peraturę pieczenia.

W  jakich okresach desery bezowe sprzedają się 

najlepiej?

Właściwie każda pora roku jest dobra na sprzedaż 

bezy, gdyż ciasto to doskonale komponuje się z więk-

szością sezonowych składników używanych do ciast.

Na jakie okazje klienci najczęściej zamawiają torty 

bezowe?

Najbardziej popularne okazje to  wciąż urodziny 

i imieniny, ale coraz częściej odbywają się tzw. baby 
shower i panieńskie, a także jubileusze firmowe.

Czy torty bezowe są obecnie konkurencją dla tor-

tów tradycyjnych?

Torty bezowe nie są  konkurencją dla tortów tra-

dycyjnych, gdyż niewiele cukierni wykonuje torty 

bezowe i produkt ten jest wciąż niszowy, poza tym 

wielu klientom beza kojarzy ze zbyt wielką słodyczą, 

dlatego droga bezy do sławy nie jest krótka i natych-

miastowa.

Na co warto zwrócić uwagę, kupując bezę?

Kupując bezę, warto zwrócić uwagę na jej kolor, czy 

jest śnieżnobiała (kolor często decyduje o kruchości), 

warto też zwrócić uwagę, ile warstw bezy i warstw 

kremu ma  tort bezowy – im  więcej jest warstw 

kremu, tym tort będzie bardziej soczysty, a przede 

wszystkim w  tortach owocowych należy zwrócić 

uwagę na ilość świeżych owoców w nim zawartych, 

ponieważ to one stanowią o smaku ciasta.

Czy dużą uwagę poświęcają Państwo działalności 

w mediach społecznościowych?

Udzielamy się na Facebooku i prowadzimy swój profil 

na Instagramie, nie mamy zbyt wiele czasu na więcej. 

Dużo energii i czasu poświęcamy naszym autorskim 

sesjom zdjęciowym, które wymyślamy – zainspiro-

wani tym, co dzieje się w życiu społecznym, np. ostat-

ni rok upłynął nam pod hasłem „Beza jest kobietą”, 

promowaliśmy nasze słodkie produkty, biorąc udział 

w sesjach zdjęciowych inspirowanych znanymi kobie-

tami, co ważniejsze – dziewczyny pracujące w cukierni 

brały udział w sesjach zdjęciowych, to była świetna 

zabawa połączona z pracą i oczywiście miła pamiątka.

Jak się robi „Bezę do Zakochania”? 

Do wykonania bezy potrzebne są: 
• jaja od wolnych kur,
• mikser, który działa na wysokich obrotach,
• piekarnik, który ogrzeje i delikatnie wysu-

szy bezę,
• cierpliwość, bo suszenie bezy to długotrwa-

ły proces,
• gęsta jak krem śmietana,
• ulubione owoce,
• szczęście, żeby beza się udała,
• ktoś, z  kim można podzielić przyjemność 
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Jak radzić sobie z konkurencją?

Z  konkurencją przede wszystkim żyjemy dobrze, 

chwalimy, gdy coś dobrze komuś wyjdzie, szczegól-

nie jeśli jest to beza, nie zapominamy, że jedzenie 

przygotowane przez kogoś smakuje najlepiej, bo jest 

po prostu podane – nie ma w tym naszego wysiłku, 

a społeczeństwo idzie w kierunku coraz większej wy-

gody, więc i my korzystamy z usług innych cukierni – 

wiemy i mamy rozeznanie, gdzie sprzedają najlepsze 

brownie czy karpatki.

Co sprawia największą trudność w prowadzeniu 

takiej działalności?

Największą trudnością w prowadzeniu takiej dzia-

łalności (ale dotyczy to  pewnie każdego rodzaju 

działalności gastronomicznej w  Polsce) sprawia 

przewidzenie częstotliwości wizyt klientów w lokalu 

w skali całego tygodnia, a nawet dnia. Na zachodzie 

we Francji, Włoszech czy w Hiszpanii przewidywa-

nie jest łatwiejsze, właściciele lokali wiedzą, że ma-

ją pełny lokal od rana, bo np. we Francji śniadania 

je się głównie na słodko i głównie w kawiarniach, 

Włosi wiedzą, że  mają pełne lokale wieczorami, 

u nas w Polsce to wciąż jest wypadkowa prawdo-

podobieństwa, nie ma nic pewnego – zatem, żeby 

utrzymać wysoki poziom potraw, a jednocześnie 

mieć co sprzedawać w przypadku „nalotu” gości, 

trzeba się gastronomicznie gimnastykować i pil-

nować tego biznesu non-stop, co jest prawdziwym 

wyzwaniem. 

Dziękuję za rozmowę.  

Jakie inne działania marketingowe sprawdzają się 

u Państwa?

Oprócz działań marketingowych w  mediach 

społecznościowych prowadzimy swoją stronę 

www.cukierniabezowa.pl oraz mamy serię cieka-

wych spotów radiowych, które nawiązują do okazji, 

z powodu których kupujemy słodkości, np. urodziny. 

Często torty bezowe kojarzą się z wypiekami babci. 

Dlatego na bohaterkę jednego ze spotów wybrali-

śmy babcię, która oczekuje na swój tort urodzinowy 

na przyjęciu, które jej wyprawiono. Gdzieś w tłumie 

pada pytanie: „Zamówiłeś ten tort, o którym ci mó-

wiłam?”. Słyszymy odpowiedź: „Zapomniałem, ale 

nie martw się, kupiłem inny”. Następnie mamy kul-

minacyjny moment, kiedy ktoś wchodzi z tortem, 

wszyscy śpiewają „Sto lat…” i pada zachęta: „Niech 

babcia dmucha”, zaś babcia jest obrażona niczym 

dziecko i mówi: „Nie, miał być bezowy”. Następnie 

lektor wypowiada słowa: „W celu uniknięcia nie-

zręcznych sytuacji rodzinnych zamów tort na cu-

kierniabezowa.pl”.

Czym można przykuć uwagę klienta?

Uwagę klienta można przykuć przede wszystkim 

smakiem, który musi być zawsze taki sam, ale war-

to zadbać o ciekawy wystrój lokalu i miłą atmosfe-

rę. Klient zawsze wróci do miejsca, które jest ciepłe 

i przyjazne, a na dodatek serwuje smaczne wyroby.

Jak często wprowadzane są nowości do karty?

Co pół roku zmieniamy kartę menu, zaś nowe smaki 

powstają w każdym miesiącu.


