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Rzemieślnicze pączkarnie
Prawdziwy pączek 
to prawdziwe nadzienie

Pączkarnia powstała z zamiłowania do pączków. Od za-
wsze pączki były dla nas ulubioną formą wypieku się-
gającą korzeniami do domu rodzinnego babci, która była 
mistrzem pieczenia pączków, a teraz jest naszym kontro-
lerem jakości i wsparciem z wieloletnim doświadczeniem. 
Mieliśmy to szczęście, że w naszej okolicy nie było podob-
nego miejsca, dlatego wstrzeliliśmy się idealnie z naszym 
asortymentem, w którym znajdują się przede wszystkim 
pączki robione według autorskiej receptury. Staramy się 
skupić na jednym produkcie i dopracowywać go na bieżą-
co. Nasze hasło przewodnie, które widnieje także w wy-
stroju naszego punktu brzmi „Prawdziwy pączek to praw-
dziwe nadzienie”, dlatego dbamy o wnętrze naszych 
słodkości. Stale pracujemy nad nowymi smakami naszych 
nadzień, które powstają od zera w naszej pracowni. Naj-
większym zainteresowaniem cieszą się pączki sezonowe, 
których nadzienia powstają ze świeżych owoców, specy-
ficznych dla danego okresu. Do najczęściej kupowanych 
smaków zaliczamy pączki z nadzieniem z Jagody Beskidz-
kiej oraz Truskawkę. Sezon zimowy natomiast chlubi się 
nadzieniem orzechowym na bazie białej czekolady oraz 
adwokata. Sama produkcja zaczyna się już ok. godziny 
4 nad ranem. Wtedy pierwsza ekipa cukiernicza zarabia 
ciasto drożdżowe, które następnie dzielimy według odpo-
wiednich proporcji i pozostawiamy do dwukrotnego wy-
rośnięcia. Niezwykle ważnym narzędziem naszej pracy 
jest system garowania, w którym masa drożdżowa rośnie 
przez czas odpowiadający najlepszym standardom ciasta. 
Odpowiednią gramaturę, proporcje oraz czas garowania 
opracowaliśmy metodą prób i błędów w czasie pierw-
szych miesięcy naszej pracy. Wyrośnięte pączki smaży-
my wyznaczony czas z każdej strony, a czas ten nie jest 
także przypadkowy, gdyż jest to znaczące pod kątem osta-
tecznego nasiąknięcia pączka tłuszczem. Naszym celem 
jest ciasto suche i sprężyste, które po „ściśnięciu” wraca 
do początkowych rozmiarów, jest to możliwe dzięki wielu 
czynnikom, ale znaczący jest tutaj brak tzw. spulchniaczy, 
które nadają tylko pozorną i chwilową objętość. Ostudzo-
ne, upieczone pączki są nadziewane różnymi sposobami 
w zależności od konsystencji. Końcowym etapem jest 
strojenie i wizualna oprawa naszych słodkości.

Przygotowania do tłustego czwartku rozpoczynają się ty-
dzień wcześniej od uzupełnienia magazynów w niezbęd-
ną ilość wszystkich produktów. Dzień wcześniej produk-
cja startuje w godzinach wieczornych i działa przez całą 
noc aż do godzin popołudniowych w sam czwartek. Pra-
cujemy wtedy w ciągu przez paręnaście godzin i w o wie-
le większym składzie. Satysfakcja jest jednak ogromna, 
a najcenniejszy jest uśmiech i powrót klientów po raz ko-
lejny po nasze Krepliki. 
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Tłusty czwartek zbliża się 
wielkimi krokami. Jak do tego 
święta przygotowują się pącz-
karnie? Kilka z nich zdradziło 

nam, jak wygląda proces przy-
gotowania pączków. 
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Każdy może zrobić pączki
po swojemu

Pączuś i Kawusia zaczął się od przepisu na domowego 
pączka z domu założycielki kawiarni – Natalii. To koncept 
powrotu do korzeni receptury – dużo jaj, masło, mleko, 
drożdże, ręczna robota, dobrej jakości oleje do smażenia. 
Do tego konfitura własnej roboty. Jak robiły nasze babcie 
i prababcie, bez skrótów. Tyle, że dziś możemy pofanta-
zjować ze smakami. Choć w witrynie mamy też inne wy-
pieki, to pączki są naszym flagowym produktem i robimy 
je w dziesiątkach wersji. Oferta zmienia się codziennie i se-
zonowo, tak jak zmienia się dostępność produktów. Mamy 
to szczęście, że kawiarnia znajduje się przy jednym z po-
znańskich ryneczków, mamy więc dostęp do świeżych, 
lokalnych sezonowych owoców. Z nich powstają konfi-
tury i dodatki owocowe do pączków z kremami. Lubimy 
też sięgać do klasyki cukiernictwa – dobrej jakości belgij-
skiej czekolady, orzechów i przypraw, egzotycznych owo-
ców. Dobrze zrobiony, pyszny pączek jest białym płótnem 
do malowania własnych kompozycji smakowych i ciągle 
powstaje coś nowego. Jeśli klienci kupują pączki do biura 
lub na imieniny, kupują te klasyczne – nadziewane domo-
wą konfiturą: śliwka, malina, rabarbar z maślaną kruszon-
ką. Najczęściej kupowanym pączkiem jest ten z konfiturą 
z czarnej porzeczki i z lukrem porzeczkowym. Część na-
szych gości wybiera jednak pączki, które obiecują więcej 
przygody, autorskie dla naszej pracowni. Zawsze staramy 
się zatem mieć trochę egzotyki w ladzie: a to pączka z kre-
mem yuzu i pistacjami, z Mont Blanc z kremem z kaszta-
nów, a to naszą królową elegancji: malinę z różą albo dumę 
Poznania – nadzienie świętomarcińskie. Zrobienie trady-
cyjnych pączków wymaga dobrych składników i czasu. 
Robi się zaczyn, wyrabia ciasto, kula pączki, garuje, smaży, 
nadziewa i dekoruje. Tak, to dużo pracy i czasu, a wszyst-
kim zarządzają drożdże, więc nie da się tu niczego przyspie-
szyć ani skrócić. Kluczowe dla smaku jest robienie ciasta 
na maśle, mleku i żółtkach jajek, to naprawdę robi różnicę. 
Najczęstszy błąd w smażeniu pączków to zła temperatura – 
jeśli masz mało oleju, to temperatura szybko spadnie i pącz-
ki napiją się tłuszczu. Żeby dać naprawdę dużo nadzienia, 
nadziej pączki po usmażeniu. Jeśli lubisz wyrazisty smak 
ciasta, zrób ciasto dwufazowo – przechowując je przez noc, 
i baw się smakami. Mimo że przepis na pączki jest dość 
znany, wierzę, że każdy może zrobić je po swojemu. Przy-
gotowania do tłustego czwartku rozpoczynają się u nas już 
latem i jesienią, kiedy robimy konfitury, jednak oprócz tego 
nie jesteśmy w stanie niczego zrobić z wyprzedzeniem. 
Pączków nie mrozimy i nie robimy na zapas. Tłusty czwar-
tek to dla rzemieślniczej pracowni, takiej jak nasza, dzień 
jak co dzień, tyle, że bardzo długi, z wszystkimi rękami na-
szego zdolnego zespołu na pokładzie. 

Na nadchodzący tłusty czwartek życzymy wszystkim 
smacznego, wspaniałego pączka!
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Smak przywołujący
wspomnienia z dzieciństwa

Cała sieć Pączkowni Smak Sprzed Lat liczy obecnie 
20  punktów, z  czego 10  punktów zostało otwartych 
w 2022 roku. Marka od kilku już lat prężnie działa w Pol-
sce, a na mapie Wielkopolski, skąd się wywodzi, osiągnę-
ła spektakularny sukces. Mieszkańcy Rawicza, Poznania, 
Śremu, Wągrowca, Środy Wlkp., Kościana, Gniezna, Słup-
cy, Pleszewa, Szamotuł, Wrześni, Koła, Obornik, Cho-
dzieży i Książa Wielkopolskiego zakochali się w ciepłych, 
domowych pączkach, przygotowywanych od  podstaw 
na oczach Klientów. Świadczą o tym długie kolejki i wierni 
Klienci. Nasze pączki przywołują wspomnienia. Są wręcz 
idealne, jak za czasów naszych dziadków – puszyste, a nie 
zbite, odpowiednio wilgotne i nieprzesuszone. Oczywiście 
najlepiej smakują na  ciepło, kiedy nadzienie wprost roz-
pływa się w ustach. Podstawą są wysokiej jakości produk-
ty, których używamy do produkcji pączków: mąka, cukier, 
jaja, masło i mleko, ale tajemnica tkwi w proporcji składni-
ków i odpowiedniej kolejności mieszania. Pączki smażymy 
na tradycyjnym smalcu. Dzięki temu smakują najlepiej.

Pączkownia to  marka oparta na  rodzinnej tradycji i  wła-
snej, sprawdzonej recepturze przygotowywania pącz-
ków. Receptura w  naszej rodzinie jest już od  1937 roku, 
a  nazwa nawiązuje do  przepysznych pączków przygoto-
wywanych przez babcię i  tego smaku przywołującego 
wspomnienia z  dzieciństwa. Bogata oferta Pączkowni 
zapewnia klientom szeroki wybór smaków: tradycyjne 
z marmoladą różaną i powidłami, jak i te bardziej nowocze-
sne z kokosem czy solonym karmelem, a wszystkie boga-
to obsypane cukrem pudrem lub oblane ciepłym lukrem. 
Dużą popularnością cieszą się pączki „trójkąty DUO” 
o  smaku jagoda-raffaello, malina-wanilia. W  ubiegłym 
roku wprowadziliśmy też do  oferty choco pączki i  droż-
dżowe rogale z białym makiem. To był strzał w dziesiątkę! 
Podstawą naszego pączka jest ciasto, a  tajemnica tkwi 
w proporcji składników, które łączą się w jednolitą i zbitą 
masę. Dalej ciasto dzieli się na tzw. presy, odważone kawał-
ki, na  które nakładamy nadzienie, a  następnie zwijamy. 
Uformowane pączki trafiają do garownika, gdzie nabierają 
objętości. Z garownika trafiają do smażenia, następnie lą-
dują w pomadzie, a stamtąd już prosto do sprzedaży na pół-
ki Pączkowni i rodzinne stoły. Wszystko przygotowywa-
ne jest na miejscu. Podczas zakupu w okienku Klient może 
zobaczyć proces wyrabiania, nadziewania, formowania 
i  smażenia. Chcemy, aby miał pewność, że  za  chwilę zje 
prawdziwego, tradycyjnego pączka, smażonego na  świe-
żym smalcu, z bogato wypełnionym nadzieniem.

W  przeddzień tłustego czwartku trzeba pracować na  naj-
wyższych obrotach – produkcja 24 h, zmiana nocna. Sma-
żenie pączków startuje wieczorem w środę i trwa nieprze-
rwanie do późnych godzin w czwartek. Na jednym punkcie 
mobilnym kilka osób nakłada nadzienie i  formuje ciasto. 
Tyle samo pakuje pączki. Święta wzmożonego popytu, takie 
jak tłusty czwartek, to dla wielu zakładów rzemieślniczych 
prawdziwy chrzest bojowy. W tym dniu serwujemy pączki 
z klasycznymi nadzieniami – powidła, róża, advocat. Nie za-
pominamy też o najmłodszych klientach i dla nich wybrane 
punkty serwują pączki z nadzieniem kinder bueno.
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Tradycyjne produkty 
w nowoczesnym wydaniu

Stolica Lodów i Pączków od całkowitego zera w cią-
gu pięciu lat znalazła się w 21 najlepszych war-
szawskich lokalizacjach. Marka powstała z szczerej 
miłości do słodkości. Moi wspólnicy wywodzą się 
z branży finansowej, ale od zawsze kochali dobre 
jedzenie i pyszne słodkości. Ja przed założeniem 
własnego biznesu działałem w branży meblowej 
oraz fitness. Także nijak ma się to do pączkarni. 
W międzyczasie po studiach spędziłem prawie 
pół roku w USA, pracując w lodziarni, która miała 
własną produkcję. Dzięki temu zdobyłem sporo do-
świadczenia i złapałem przysłowiowego bakcyla. 
Połączyła nas wspólna miłość do smakołyków oraz 
marzenie o własnej lodziarni. Tak od momentu 
rzucenia pomysłu w ciągu pięciu miesięcy na war-
szawskim Bemowie powstała Stolica Lodów Tra-
dycyjnych. Pączkarnia natomiast to nasze „drugie 
dziecko”. 

Pierwszy nasz lokal powstał w marcu 2017 roku, 
był typową lodziarnią. Od tego momentu bar-
dzo dużo się wydarzyło. Zdobyliśmy niesamowi-
tą popularność w bardzo krótkim czasie, a przy 
okazji wygraliśmy kilka rankingów na najlep-
sze lody w Warszawie głosem konsumentów. 
To wszystko dało nam niesamowitą motywację 
do działania. Jako początkujący, ale bardzo świa-
domi przedsiębiorcy, wiedzieliśmy, że nie może-
my spocząć na laurach i chcąc się rozwijać oraz 
podbijać kolejne rynki, musimy zacząć pracę nad 
rozszerzeniem oferty. Jako że zamysłem koncep-
tu jest sprzedaż rzemieślniczych i tradycyjnych 
produktów, wpadliśmy na pomysł pączków, któ-
re są przecież jednym z najbardziej tradycyjnych 
i znanych w Polsce wyrobów cukierniczych. Za-
częliśmy się interesować, szkolić, badać, prowa-
dzić wiele testów i prób, aż w końcu stworzyliśmy 
przepis na idealnego pączka. Po równych sześciu 
miesiącach powstała pączkarnia Stolica Pączków 
– Pączkarnia, Lodziarnia, Kawiarnia. Wtedy był 
to pierwszy w Polsce koncept, w którym na miej-
scu w lokalu za szybą znajdowała się produkcja, 
a cała część kawiarniana mogła ją obserwować, 
siedząc przy stolikach. 

Tu pozwolę sobie skonkretyzować stwierdzenie 
o „idealnym pączku”. Jest to skrót myślowy, ale nie 
dotyczy on jedynie jakości naszego produktu, która 
niewątpliwie jest najwyższa. Nasz pączek powstał 
na bazie tradycyjnego przepisu i w swoim składzie 
ma jedynie mąkę, masło, jaja, drożdże, cukier, wodę 
oraz szczyptę soli. Jednak nasza filozofia to łącze-
nie ludzi, którzy mogą spędzić superczas we wspa-
niałej atmosferze. To jest właśnie idealny przepis 
na pączka, jak i na każdy inny nasz produkt. Przy-
chodząc do nas, każdy znajdzie coś dla siebie, po-
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rozmawia z miłą obsługą, spędzi przyjemnie czas, 
tak jak lubi, w gronie fajnych osób. Mógłbym pisać 
o tym godzinami, ale tak w skrócie powstała marka 
Stolica Pączków. Nieustannie powiększamy asorty-
ment naszych produktów. Zaczynaliśmy od lodów, 
potem pączków, ale obserwujemy rynek i trendy. 
Słuchamy naszych klientów i wiemy, czego od nas 
oczekują. Staramy nadążyć za tym, co oferuje ry-
nek i zawsze dodać do tego coś od siebie. 

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jedno 
z naszych haseł brzmi „tradycyjne produkty w no-
woczesnym wydaniu”. Oznacza to nic innego jak 
produkty wytwarzane metodami rzemieślniczymi 
według tradycyjnych receptur, ale z ciekawymi 
i nowoczesnymi rozwiązaniami smakowymi. Ta-
kimi jak na przykład: solony karmel, pistacja, biała 
czekolada z malinami, czyli nasz firmowy smak – 
stolicowe love, ale także smaki zupełnie nietuzin-
kowe takie jak lawenda, bazylia z granatem czy 
ogórek z miętą w lodach. Czekolada z rumem, tru-
skawka z prosecco czy cannoli jako smaki w pącz-
kach. Smaków jest mnóstwo, nie jestem w stanie 
wymienić ich nawet 10%. Po ostatnim sezonie 
policzyliśmy, że w lodach przewinęło się ok. 500 
smaków, a w pączkach ponad 40. To także wyróż-
nia nas na tle konkurencji, ponieważ codziennie 
można znaleźć w naszych lokalach inne smaki. Jeśli 
miałbym wskazać najchętniej wybierane produkty 
bądź smaki, to byłyby to: róża, solony karmel i biała 
czekolada z malinami w pączku, pistacja w croissan-
cie, solony karmel, pistacja i śmietanka w lodach, 
sernik oreo, kinder bueno oraz beza w każdym sma-
ku w ciastach. Właściwie można stwierdzić, że ulu-
bionym smakiem naszych klientów generalnie jest 
pistacja, w każdym produkcie i o każdej porze roku. 

Pączki powstają z połączenia mąki, wody, ma-
sła, cukru, jaj, drożdży i szczypty soli. Wszystkie 
te składniki wrzucane są do mieszalnika, który 
odpowiednią ilość czasu we właściwym tempie 
miesza nasze składniki, tworząc ciasto. Bardzo 
ważne jest, by po zakończeniu tego procesu ciasto 
miało odpowiednią temperaturę oraz strukturę 
siatki glutenowej. Przełoży się to na późniejsze 
elementy procesu. Następnie ciasto dzielone jest 
na odpowiedniej wielkości kęsy i odpoczywa przez 
kilkanaście minut, by drożdże mogły zacząć swoją 
pracę. W kolejnym etapie kładziemy wielkie kule 
na plastikowej tacce, które wędrują do dzielarko-
-zaokrąglarki, a ona natomiast dzieli je na 30 ideal-
nie równych kuleczek. Można zobaczyć ten proces 
na naszym TikToku lub Instagramie. Następnie 
takie małe kuleczki umieszczane są na szalkach 
i jadą do garowni. Chodzi tutaj o nic innego, jak 
o to, by ciasto w odpowiednich warunkach tem-
peraturowych oraz wilgotnościowych zaczęło 
rosnąć, a drożdże pracować. Po odczekaniu około 
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40-50 minut nasze małe kuleczki już wyrośnię-
te wyjeżdżają i czekają na kąpiel w smażalniku. 
Tam znajduje się smalec rozgrzany do, nie mniej 
i nie więcej, niż 187 stopni Celsjusza. Każda stro-
na pączka smażona jest 2 razy w czasie ustawio-
nym na smażalniku, który przerzuci wszystkie 
pączki naraz na drugą stronę, dzięki czemu są one 
idealnie wysmażone, z piękną obwódką. Następ-
nie cukiernicy nadziewają pączki za pomocą 
nadziewarki, która wtłoczy odpowiednią ilość 
nadzienia. U nas jest to nie mniej niż 30 gramów. 
Każdy pączek jest przed włożeniem do skrzynki 
ważony. To bardzo ważne, żeby zachować powta-
rzalność, co nie jest łatwe w ręcznej pracy. Później 
pączek oblewany jest lukrem, trafia do skrzynki, 
jedzie do poszczególnych lokali, a na końcu trafia 
do naszych pączkożerców. Oczywiście jest wiele 
momentów podczas tego procesu, które mogą 
wpłynąć na to, co zadzieje się z produktem. Tem-
peratura i wilgotność w pomieszczeniu. Partia 
mąki czy drożdży. Czynnik ludzki. Nasi klienci 
wiedzą, że wytwarzamy nasze produkty ręcz-
nie, a ten proces może nie zawsze mieć w 100% 
powtarzalny efekt końcowy, ale to właśnie jest 
piękno pracy rzemieślniczej, w której biorą udział 
ludzie.

Tłusty czwartek to takie można powiedzieć świę-
to dla każdej cukierni. Jest to specyficzny czas, 
który stawia naprawdę wiele wyzwań. Żeby do-
brze przygotować się do tej daty, trzeba zacząć od-
powiednio wcześniej. My plan na tłusty czwartek 
tworzymy już w grudniu, po to, by być pewnym, 
że wszystko będzie na czas. Zamawiamy kom-
ponenty, pudełka, przygotowujemy samochody, 
serwisujemy smażalniki, gospodarujemy miejsce 
na większą ilość produktów, która jest potrzebna 
na ten okres, i dyskutujemy nad smakami. Na kil-
kanaście dni wcześniej gromadzimy już u siebie 
wszystko, co jest niezbędne, po to, by zminima-
lizować ryzyko braku jakiegoś z kluczowych to-
warów. Jako anegdotę opowiem, że bywały sytu-
acje, że odbieraliśmy dostawę pudełek na pączki 
w nocy z środy na tłusty czwartek o godzinie 
1:30. Ale na szczęście się udało. My, jako firma 
dynamicznie rozwijająca się, co rok mierzymy się 
z nowymi wyzwaniami. Każdy tłusty czwartek 
wygląda u nas inaczej z uwagi na przybywającą 
liczbę lokali. Pierwszego roku zrobiliśmy około 
8 tysięcy pączków, a w zeszłym – już ponad 30 ty-
sięcy. W tym roku celujemy w ponad 40 tysięcy 
pączków. Zaopatrzyliśmy się w kolejne smażalni-
ki i garownie, mamy na pokładzie zmotywowa-
ny zespół i jeśli warunki zewnętrzne pozwolą 
i nic po drodze się nie wydarzy, to głęboko wierzę, 
że wszystko pójdzie po naszej myśli.

Stolica Lodów i Pączków
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