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P
anforte di Siena to bogate w dodatki ciasto 

tradycyjnie związane ze świętami Bożego 

Narodzenia. Ciasto znane w obecnej posta-

ci obecne było już w 1200 r. w czasach, gdy 

Siena była jednym z centrów handlu produktami 

ze Wschodu. Pierwotnie nie było związane z kon-

kretnym świętem ani datą. Przyrządzano je cały rok 

na specjalne okazje, święta, przyjęcia czy bankiety. 

Z  czasem dzięki komercja-

lizacji i marketingowi stało 

się ciastem bożonarodze-

niowym, ale w samej Sienie 

nadal jest dostępne cały rok.

Historia panforte
Panforte wywodzi się od pan 

mielato (chleb miodowy), 

prostej focacci na bazie mąki 

i wody tylko wzbogaconego 

o dużą ilość miodu. W późniejszych czasach zaczęto 

dodawać oprócz miodu resztkę mniej już świeżych 

owoców, które suszyły się już w trakcie pieczenia, na-

dając ciastu lekko kwaskowy posmak. Stąd pochodzi 

nazwa ciasta – panforte, panis fortis lub acido, co do-

słownie znaczy „kwaśny chleb”. Ciasto to wzbogaco-

no o większą ilość owoców i przypraw, głównie drogi 

w tamtych czasach pieprz. Tak powstał pierwszy panis 

piperatos, panpepato, czyli „pieprzne ciasto”. Składało się 

ono z: mąki, miodu, dużej ilości przypraw, głównie pie-

przu, suszonych fig i owoców przekształconych w mar-

moladę. Były to najlepsze czasy handlu sieneńskiego 

ze Wschodem, ciasto było więc aż do przesytu bogate 

w przyprawy stamtąd pochodzące. Oprócz pieprzu 

zaczęto dodawać: cukier, goździki, gałki muszkato-

łowe, cynamon cejloński, ziele angielskie. Wszystkie 

uznawane były za  medykamenty lub afrodyzjaki. 

Nadawały ciastu bardzo specyficzny, mocny posmak, 

obecnie często wpływający na błędne wyjaśnienie na-

zwy ciasta (forte znaczy „mocny”). Panforte i panpepa-

to to bardzo podobne ciasta i obecnie często nazwy 

te są stosowane zamiennie. Ciasta te wykonywane były 

przez mnichów i mniszki w sieneńskich klasztorach. 

Pierwotna wersja panforte di Siena
Pierwotnie panforte di Siena był ciemny, wręcz czarny 

od pieprzu i ziela angielskiego. Wybielił się i „zdeli-

Panforte di Siena
Bożonarodzeniowy hit rodem z Toskanii

Panforte to włoski przysmak 
bożonarodzeniowy z długą 

historią, wywodzący się ze Sie-
ny z XIII w. Specyficzny smak 

i konsystencję zapewniają 
ciastu: duża ilość miodu, kakao, 

owoce, orzechy i bakalie. 
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katniał” w czasie wizyty królowej Małgorzaty (podczas 

której powstała słynna pizza margherita). Na cześć kró-

lowej powstało panforte margherita – delikatniejsze 

w smaku, z dodatkiem rafinowanego cukru, z owo-

cami kandyzowanymi, takimi jak cytryna czy cedr, 

z dużo mniejszym dodatkiem przypraw i posypane 

warstwą białego cukru pudru. Powstało ono w 1879 r. 

podczas wizyty królowej Małgorzaty Sabaudzkiej 

w Sienie na słynnym Palio. Obec-

nie są dwie wersje panforte di Siena 

z Chronionym Oznaczeniem Geo-

graficznym, czarna z  35-40-proc. 

dodatkiem kandyzowanego melo-

na, dodatkiem pieprzu, a za to bez 

cukru czy miodu, oraz biała, która 

zamiast melona ma kandyzowane 

pomarańcze i  cedr, większą ilość 

mąki, miód, cukier i obsypana jest 

cukrem pudrem. Pierwotnie doda-

wane przejrzałe owoce, które nada-

wały kwaskowaty posmak ciastu, 

zmieniono na owoce kandyzowane. 

Proces kandyzowania był długi i kosztowny ze wzglę-

du na drogi cukier rafinowany. Używano najczęściej 

melonów z Rosia, pomarańczy, cedrów, które miesza-

no z cukrem, miodem, mąką i przyprawami. Obecnie 

owoce kandyzuje się na dużą skalę przemysłowo, ale 

nie dają one tak dobrego efektu jak kandyzowane 

w tradycyjny sposób.

Modyfikacje i formy wypieku
Poza oficjalnymi wersjami panforte (czarną i białą) 

istniały i nadal powstają niezliczone jego modyfi-

kacje. Chociażby panforte delle dame (panforte dam) 

– delikatniejsza w smaku dzięki zastąpieniu części 

przypraw czekoladą. Istniały wersje z dodatkiem: 

fig, daktyli, orzechów laskowych, czy panforte fiorito 

(kwitnący) udekorowany kwiatami z cukru. Panfor-

te di  castagna przewiduje zastąpienie części mąki 

pszennej mączką z kasztanów. Ciasto ma zazwyczaj 

okrągłą formę, czasem kwadratową. Sprzedaje się 

je w całości lub pokrojone w cząstki bądź w kostkę. 

Białe panforte zawdzięcza swój kolor posypce z cu-

kru pudru, który może być dodawany w sprzedaży 

w torebce (do samodzielnego ob-

sypania ciasta). Czarne panforte jest 

posypane mieszanką przypraw.

Biała wersja ciasta 

Biała wersja ciasta składa się z: mą-

ki typu 0 w proporcji od 14 do 18%, 

suszonych, całych, słodkich migda-

łów ze skórkami (nie więcej niż 18%), 

kandyzowanego cedru pokrojonego 

w kostkę, kandyzowanej skórki z cy-

tryny, w sumie w ilości od 35 do 45%, 

gdzie cedr powinien stanowić 

co najmniej 25% użytych owoców. 

Poza tym w skład ciasta wchodzą: od 2 do 5% miodu 

wielokwiatowego, gałka muszkatołowa, cynamon 

(przyprawy od 0,3 do 1,5%), cukier puder do posypania 

oraz hostie jako podstawa ciasta. 

Czarna wersja panforte 

Czarna wersja panforte według specyfikacji zawiera 

mniejszą ilość mąki niż biała, bo między 8 a 18%. 

Migdały nie mogą przekraczać 18% wszystkich skład-

ników i również powinny być w całości i ze skórkami. 

Kandyzowany melon pokrojony w kostkę i kandy-

zowana skórka pomarańczy to od 35 do 45% ciasta, 

z czego melon powinien być w zdecydowanej więk-

szości – przynajmniej 40% użytej kostki kandyzo-

Tajniki tradycyjnej produkcji

Dodatek melona stosowany do czarnej wersji 
Panforte di Siena jest zapisany w oficjalnych 
recepturach i wynika z tradycji jego uprawy 
w okolicach Sieny, a dokładniej w Rosia. Uży-
wa się tej najtwardszej części miąższu, przy-
legającej do skórki i najtrudniejszej do od-
dzielenia. Według tradycji ciasto powinno 
zawierać 17 składników, czyli tyle, ile jest 
dzielnic w Sienie. Tej tradycji nie znajdzie się 
w oficjalnej specyfikacji produkcji. Niektórzy 
rzemieślnicy z Sieny trzymają ją w tajem-
nicy. Składnikami panforte są: mąka, miód, 
orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, 
kandyzowany melon, kandyzowane poma-
rańcze, cedr i skórka z cytryny, cynamon, ko-
lendra, aromatyczny pieprz, goździki, gałka 
muszkatołowa. Gotowe ciasto można prze-
chowywać bardzo długo.w
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Poza oficjalnymi 
wersjami panforte (czarną 

i białą) istniały i nadal 
powstają niezliczone 

jego modyfikacje. 
Chociażby panforte delle 

dame (panforte dam) – 
delikatniejsza w smaku 

dzięki zastąpieniu części 
przypraw czekoladą.
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Tekst: JULIA HOTLIŃSKA, koneserka włoskich smaków

receptura

Białe panforte
Składniki
450 g migdałów ze skórkami
150 g mąki
350 g cukru
120 g miodu
0,5 łyżeczki startej gałki muszkatołowej
0,5 łyżeczki cynamonu
350 kandyzowanych pomarańczy i cedru
2 łyżki cukru pudru
3 goździki
40 g hostii lub cienkich wafli 
5 g kolendry i 10 g pieprzu

Sposób przygotowania
Migdały praży się w temp. 140°C przez ok. 
10 min, często mieszając. Cedr i pomarań-
cze kroi sie w kostkę. W garnku rozpusz-
cza się na małym ogniu miód i cukier, gdy 
lekko zbrązowieje, zdejmuje się z ognia 
i dodaje: migdały, mąkę, kostkę kandyzo-
waną, gałkę muszkatołową, pieprz, cyna-
mon, goździki, kolendrę, i miesza wszyst-
ko, aż do dokładnego połączenia się 
składników. Dno okrągłej formy wykłada 
się waflami lub hostią, a w przypadku ich 
braku – papierem do pieczenia, i przekła-
da do niej ciasto, które powinno mieć ok. 
2 cm wysokości. Piecze się przez 30 min 
w temp. 150°C. Po ostudzeniu posypuje 
się cukrem pudrem.

wanej. Przyprawy to: cynamon, słodki pieprz i gałka 

muszkatołowa (od 0,6 do 5%). Pozostałe składniki 

to mieszanka tych przypraw użyta jako posypka oraz 

hostia jako podstawa. Składnikami dowolnymi dla 

białej wersji są: orzechy laskowe, granulowane, kan-

dyzowany melon, pieprz, ziele angielskie, kolendra, 

goździki, wanilia. Natomiast do czarnej można do-

dać cedr kandyzowany, gałkę muszkatołową, kolen-

drę, anyż, goździki, chili, karmel, wanilię, miód, kakao 

do posypania, orzechy. Niedopuszczone jest użycie 

barwników czy konserwantów.

Sposób przyrządzenia panforte

Przygotowanie ciasta zaczyna się od rozpuszczenia 

cukru w wodzie i jego zagotowania. Następnie dodaje 

się go do owoców kandyzowanych i miesza, aż do po-

łączenia składników. Masę przekłada się do mieszał-

ki i dodaje orzechy, mąkę i przyprawy. Po dokładnym 

wyrobieniu porcjuje się i układa w okrągłych formach 

na hostiach otoczonych wstęgą z papieru do piecze-

nia. Po wyrównaniu wierzch oprósza się mąką. Ciasto 

piecze się w temp. 200-230°C przez 13-45 min w za-

leżności od wielkości. Po ostudzeniu usuwa się papier 

i resztki hostii, a ciasto posypuje w zależności od wer-

sji – albo cukrem pudrem, albo mieszanką przypraw. 

Stara a nowa
specyfikacja receptury na panforte
Receptura z 1829 r. na panforte nero zawiera: 50 g kan-

dyzowanej skórki pomarańczy, 325 g kandyzowanego 

melona, 400 g migdałów z Avola, prażonych i bez 

skórek, 375 g białego cukru, 150 g mąki, 20 g cyna-

monu cejlońskiego, 2 g czarnego pieprzu. Białe pan-

forte, czyli inaczej Panforte Margherita, wg receptury 

z 1880 r. wykonywano: z 50 g kandyzowanej skórki 

pomarańczy, 300 g kandyzowanego melona, 300 g 

migdałów bez skórek, 250 g cukru, ze 120 g mąki, 

z 5 g cynamonu, 5 g gałki muszkatołowej, 5 g wanilii 

oraz cukru pudru z wanilią. Ta receptura różni się 

więc od obecnej specyfikacji m.in. użyciem migda-

łów bez skórek oraz brakiem miodu i kandyzowa-

nego cedru. Panforte czekoladowe z 1877 r. przygoto-

wywano: z 30 g kakao, 50 g skórek kandyzowanych 

z pomarańczy, 400 g kandyzowanego melona, 350 g 

prażonych migdałów bez skórek, 60 g orzechów wło-

skich, 25 białego miodu, 375 g białego cukru, ze 125 g 

mąki, z 30 g cynamonu, 20 g goździków, 30 g kolen-

dry, 2 g sproszkowanego kwiatu muszkatołowego, 

4  g  gałki muszkatołowej, 2,5  g  czarnego pieprzu, 

30 g suszonej skórki z gorzkiej pomarańczy. 

Źródła: „Storia e curiosità del Panforte di Siena” – www.italyze.me; 

„Il Panforte di Siena” – www.aifb.it; „Disciplinare di produzione 

di Panforte di Siena”, „Il Panforte di Siena” – www.siena-agri-

turismo.it.

Piśmiennictwo dostępne u autorki.


