
      A tam była cukiernia... Po maturze chodziliśmy na kremówki – snuł wspomnienia Jan 

Paweł II, w 1999 roku, podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic, swojego rodzinnego 

miasta. Papież tylko raz wspomniał o swojej słabości do tych ciastek, ale to wystarczyło. Wielu 

z nas zainteresowało się tymi ciastkami, pojawiło się także określenie – papieska kremówka. 

Poznaj na nią przepis.     

 

Oryginalne papieskie kremówki były pieczone przez nieistniejącą już cukiernię, która mieściła 

się na rogi ulicy Mickiewicza i Rynku w Wadowicach. Prowadził ją przybyły w 1936 

z Wiednia cukiernik Karol Hagenhuber. Niemal każda cukiernia w Wadowicach serwuje do 

dnia dzisiejszego te słodkości.  

 Warto też wiedzieć, że oryginalne wadowickie kremówki były przekładane budyniem, a nie 

śmietankowym kremem.  

Jak zrobić papieską kremówkę. Przepis na papieską kremówkę. 



Wśród kolegów papieża krąży też ciekawa anegdota. Ponoć Karol Wojtyła miał się założyć z 

przyjaciółmi o to, kto z nich zje najwięcej kremówek! Karol Wojtyła zjadł ich ponoć aż 18!  

Poniżej przedstawiamy naprawdę przepis na papieską kremówkę: 

Składniki na ciasto: 

- 250 g mąki 

- 250 g masła 

- 125 ml wody 

- 1 łyżeczka octu 

- szczypta soli 

Składniki na budyń: 

- 1 l mleka 

- 1 szklanka cukru 

- cukier waniliowy 

- 1 szklanka mąki 

- 5 żółtek 

Sposób przygotowania:  

Mąkę, sól, wodę i ocet połącz w jednolite ciasto. Wyrób je ręcznie i włóż zawinięte w folię na 

30 minut do lodówki. Następnie rozwałkuj je (najlepiej w prostokąt). Nakłuj widelcem surowe 



ciasto i ułóż na nim płatki porwanego masła. Włóż tak przygotowane ciasto na kolejne 15 

minut do lodówki. Po tym czasie złóż ciasto na trzy części i znowu odstaw je do lodówki. 

Czynność należy powtórzyć około 3-4 razy. Następnie ciasto podziel na dwie części. 

Rozwałkuj każdą z nich i włóż do wysmarowanej tłuszczem blaszki. Każdy placek piecz około 

12 minut w temperaturze 220 stopni. Po wyjęciu delikatnie odkrój górną część ciasta. Zrób to 

ostrym nożem. Ciasto nie powinno się pokruszyć, jednak dla ułatwienia możesz wycinać 

małe kawałki, które potem ułożysz na wierzchu ciasta. Odstaw tak podzielone ciasto do 

wystygnięcia. 

Przygotuj budyń: 2 szklanki zimnego mleka miksuj z żółtkami i mąką na gładką masę. W 

pozostałej części mleka rozpuść cukier i cukier waniliowy. Gotuj na wolnym ogniu, kiedy 

zacznie wrzeć, wlej zawiesinę z mleka i mąk. Energicznie mieszaj do czasu aż budyń 

zgęstnieje. Odstaw go do wystygnięcia. Schłodzony budyń wylej na ciasto. Na wierzchu ułóż 

odkrojone ciasto. Wstaw na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem pokrój ciasto na 

mniejsze porcje i posyp cukrem pudrem.  

Smacznego! 

 

 

 


