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P
racownia Artystyczna Sarzyński, której 

inicjatorką jest Iga Sarzyńska, znajduje się 

w Kazimierzu Dolnym. Pracownia pani Igi 

powstała na solidnych fundamentach Pie-

karni Sarzyński. Zamiłowanie do  wypieków było 

przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie 

Sarzyńskich. Produkty tworzone w pracowni powsta-

ją na bazie najlepszych, naturalnych surowców oraz 

Pierniki
z Pracowni Artystycznej 
Sarzyński

Wyjątkowe pierniczki, które 
powstają w Pracowni Arty-
stycznej Sarzyński, dekoro-

wane lukrem królewskim 
zachwycają precyzją wykona-
nia i różnorodnością wzorów. 

O ich tworzeniu oraz o innych 
produktach, które wyrabia się 
na święta Bożego Narodzenia 

opowiada Manager Marki 
Pracowni Artystycznej Sarzyń-

ski – Olga Pawlik w rozmowie 
z Nikolą Gortat.
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są wykonywane ręcznie. Oprócz pierników znaleźć 

można tabliczki wykonywane z czekolady belgijskiej 

z różnymi dodatkami. Ponadto oferowane są wesel-

ne torty oraz przygotowywanie słodkich stołów, peł-

nych minideserów, które zachwycą weselnych gości. 

Proszę opowiedzieć historię powstania Pracowni 

Artystycznej Sarzyński. Od czego się zaczęło?

Pracownia Artystyczna Sarzyński powstała z  pa-

sji do tworzenia unikatowych słodkich wypieków. 

Tradycja Piekarni Sarzyński sięga stu lat, a miłość 

do wypieków jest tutaj przekazywana z pokolenia 

na pokolenie. W obecnej chwili tradycje piekarsko-

-cukiernicze kontynuuje czwarte pokolenie. Pomy-

słodawcą powstania Pracowni była Iga Sarzyńska, 

a pasję do pieczenia zaszczepił w niej jej tata, Cezary. 

Pracownia Artystyczna powstała z potrzeby realizacji 

nowych pomysłów i chęci spełniania się w tworzeniu 

tortów artystycznych oraz kolorowych ciasteczek.

Jakie produkty oferuje pracownia?

W ofercie Pracowni można znaleźć przepiękne tor-

ty na wszelakie okazje. Specjalizujemy się także 

w minideserach dedykowanych na weselne słod-

kie stoły oraz takie okazje jak komunie, chrzciny 

i  jubileusze. Dużą część naszej pracy stanowią 

pierniczki dekorowane lukrem królewskim. Poza 

receptura

Pierniczki 
Materiały i narzędzia: sito, rondel, miska, 
szpatuła, wykrawaczki do ciastek, blacha 
do pieczenia, pergamin

Składniki
220 g miodu naturalnego
130 g brązowego cukru
2 łyżki przyprawy piernikowej
szczypta soli
2 łyżeczki sody
230 g masła
1 jajko
510 g mąki pszennej typ 500

Sposób przygotowania
W kąpieli wodnej podgrzać: miód, cukier, 
przyprawę i sól, do rozpuszczenia 
cukru. Dodać sodę i masło, wymieszać. 
Jeśli mikstura jest gorąca, pozostawić 
na parę minut do ostygnięcia. Dodać jajko 
i wymieszać. Na koniec dodać przesianą 
mąkę i delikatnie wymieszać do połącze-
nia się wszystkich składników. Zawinąć 
ciasto w folię spożywczą i wstawić 
do lodówki na 12 h. Po tym czasie ciasto 
wałkować na grubość ok. 3 mm, wycinać 
wybrane kształty. Piec w temperaturze 
180°C.

Wskazówki 
do przygotowania pierniczków
· Aby pierniczki były lśniące, po upie-

czeniu i ostudzeniu można pomalo-
wać je mieszaniną jajka z mlekiem 
(1 jajko/1 łyżka mleka). Następnie 
włożyć do piekarnika nagrzanego 
do 70°C na ok. 10 min.

· Aby pierniczki były miękkie, należy 
włożyć je do metalowej puszki wraz 
ze skórką jabłka lub pomarańczy.
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piernikowymi kogutami, które są dostępne w na-

szym butiku w Kazimierzu Dolnym, są kolekcje de-

dykowane na: Walentynki, Wielkanoc, lato i jesień, 

ale szczególne znaczenie mają te bożonarodzenio-

we. Wykonujemy także pierniczki na indywidualne 

zamówienia. Oferujemy także czekolady – tabliczki 

z najlepszej belgijskiej czekolady z owocami lio-

filizowanymi i  suszonymi, orzechami czy nawet 

pierniczkami.

W czym tkwi fenomen pierników z Pracowni?

Pierniczki z Pracowni są cenione przede wszystkim 

za  ciekawe wzornictwo i  precyzję wykonania. Po-

nadto są nie tylko piękne, ale i smaczne, gdyż do ich 

wypieku używamy najlepszych naturalnych skład-

ników: masła, prawdziwego miodu i aromatycznych 

przypraw.

Kiedy pierniczki sprzedają się najlepiej?

Zdecydowanie przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Przygotowujemy ofertę składającą się z trzech ko-

lekcji pierniczków, w których każdy znajdzie coś dla 

siebie. Można zakupić pojedyncze pierniczki, zesta-

wy, a także chatki i choinki z piernika.

Kiedy zaczyna się produkcja pierników świątecz-

nych?

Produkcja pierniczków świątecznych zaczyna się już 

w październiku. Najpierw wypieka się tysiące pier-

nikowych ciasteczek, które później są dekorowane 

lukrem.

Jakie inne produkty oferowane są na Boże Naro-

dzenie?

W  naszej ofercie bożonarodzeniowej można 

znaleźć także świąteczne czekolady oraz bombki 

czekoladowe. Warto wspomnieć też o wypiekach, 

jakie przygotowuje nasza cukiernia, np. kostce 

makowej czy pierniku długo dojrzewającym przy-

gotowywanym według oryginalnej staropolskiej 

receptury.

receptura

Lukier królewski do dekoracji
Składniki
95 g białek kurzych jaj
500 g przesianego cukru pudru
25 ml soku z cytryny

Sposób przygotowania 
W misie miksera umieścić białka. Dodać 
cukier puder i ucierać na wolnych obro-
tach przez ok. 10 min. Po otrzymaniu kre-
mowej konsystencji dodać sok z cytryny 
i wymieszać. 

Wskazówki do przygotowania 
lukru królewskiego
· Oddzielić białka jaj dzień wcześniej.
· Białko jaj koniecznie przelać przez sito.
· Cukier puder przesiać przez sito dwu-

krotnie.
· Jeśli lukier wydaje się zbyt gęsty, dodać 

odrobinę wody. Jeśli jest zbyt rzadki, 
dodać niewielką ilość przesianego 
cukru pudru.

· Aby zapobiec wysuszeniu lukru, po-
winien być przykryty czystą, wilgotną 
ściereczką.

· Lukier można przechowywać w lodów-
ce do 5 dni.

· Do ucierania lukru używać mieszadła 
płaskiego.

Jaki produkt jest najchętniej kupowany przez klien-

tów w okresie świątecznym?

Nasi klienci najchętniej kupują pierniczki z kolekcji 

koronkowej oraz czekolady z pierniczkami zdobio-

nymi lukrem.
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Najtrudniejszą rzeczą 
w kontakcie z klientem 

jest pogodzenie jego 
wymagań z przyjętymi 

przez Pracownię 
standardami i polityką, 
szczególnie w zakresie 

dekoracji tortów.

Skąd są czerpane inspiracje? Na przykład na czeko-

ladę z piernikami?

Są  to  autorskie pomysły, ale często inspiracją 

są  po  prostu nasi klienci. Nowe 

wzory często ewoluują z indywi-

dualnych projektów tworzonych 

„pod klienta”. Staramy się odpo-

wiadać na zapotrzebowanie ryn-

ku. Z drugiej strony kreatywność 

pozwala nam być w  pewnych 

aspektach pionierami. Oczywi-

ście obserwujemy panujące tren-

dy we  wzornictwie, a  inspiracje 

bierzemy nie tylko z naszej branży.

Czy są jakieś pomysły na nowe produkty?

Cały czas! W każdym sezonie pojawiają się nowości, 

poczynając od nowych smaków tortów, przez nowe 

wzory ciasteczek, na nowych propozycjach mono-

porcji kończąc.

Czym pracownia wyróżnia się wśród konkurencji?

Zdecydowanie produkty Pracowni wyróżniają dbałość 

o detale i precyzja wykonania. Bardzo dużą uwagę przy-

kładamy także do smaku naszych produktów. Muszą 

być piękne i jednocześnie zniewalać smakiem. Dlatego 

stawiamy na najlepszą jakość i naturalność surowców.

Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu pracowni?

Na chwilę obecną największą trudnością okazuje się 

brak możliwości odpowiedzi podażą naszych pro-

duktów na popyt na nie. Z jednej strony nas to cieszy, 

ponieważ wiemy, że w pewnym stopniu stają się one 

dobrem luksusowym. Najtrudniejszą rzeczą w kon-

takcie z  klientem jest pogodzenie jego wymagań 

z przyjętymi przez Pracownię standardami i polityką, 

szczególnie w zakresie dekoracji tor-

tów. Chcemy odznaczać się realiza-

cjami subtelnymi, zrównoważonymi 

kompozycjami i pięknymi detalami. 

Daleko nam od polityki powielania 

utartych wzorców. Chcemy kierować 

ofertę do klientów umiejących doce-

nić artyzm i piękno.

Jakie jest podejście do prowadze-

nia marketingu na portalach spo-

łecznościowych?

Staramy się prężnie działać w social mediach. Ten 

rodzaj marketingu jest dla nas ważny, ponieważ da-

je możliwość żywej interakcji z konsumentami oraz 

obserwowania ich reakcji na naszą działalność. Spo-

tykamy się z bardzo pozytywnymi reakcjami obser-

wujących nas osób, co utwierdza nas w przekonaniu, 

że wykonujemy dobrze swoją pracę.

Jakie priorytety są wyznaczone na przyszły rok?

Naszymi celami są zawsze podnoszenie jakości na-

szych usług oraz tworzenie niepowtarzalnych pro-

duktów. Cały czas chcemy zaskakiwać i zachwycać 

naszych klientów. Wewnętrznie na pewno bardzo 

mocno będziemy pracować nad poprawą efektyw-

ności pracy, tak aby w pełni móc zaspokoić potrzeby 

naszego rynku.

Dziękuję za rozmowę.  
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