
Hat vékony piskótalap, 
öt réteg lágyan olvadó kakaós 
vajkrém, roppanós karamell 
– íme a Dobos-torta
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• Hét lakat alatt őrzött receptek, a habüstök-keverőtálak tar-
talmának titkos összetevői, mestermunkák, évszázados ízek, 
kiváló minőség, édes szerelmi vallomások – se szeri, se száma 
a híres édességek legendás történeteinek. Biedermeier belsők, 
fidres-fodros köténykékben, csinos kalapokban felszolgáló 
lányok, az íz- és illatélményemlékek útján lessünk be együtt a 
híres-neves cukrászok évszázadaiba, járjunk utána a sütihistó-
riák eredetének, ma a Dobos-tortáénak.

M O L N Á R  M E L I N D A

A mikor keverünk, kavarunk 
vagy polgári eleganciával kézen 
fogjuk szeretteinket, és hagyjuk 

elcsábítani magunkat az ínycsiklandó 
ízek szentélyeiben, vajon gondolunk-e 
arra, ki mikor és hogyan készítette a ma 
is kedvelt fi nomságokat? Ezúttal Dobos 
mester inasának tévedéséről, a „meg-
mentett” vaj habos krémmé nemesülé-
séről és a magyar cukrász, szakácsmes-
ter, szakíró Dobos C. József nevét viselő 
– a maga korában ízújító, ugyanakkor 
formabontó és máig méltán elismert – 
torta titkaiból nyújtunk kóstolót.

Korszakalkotó újdonság

„Dobos József régi cukrászcsalád sarja, 
dédapja II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
szerencsi kastélyában volt szakács- és 
cukrászmester. Ő maga pedig az And-
rássy grófoknál szolgált cukrászmester-
ként, itt tanulta ki a szakma csínját-bín-
ját” – olvasható a magyar cukrászat 
történetében.

A Dobos-torta legendája 1884-re nyú-
lik vissza. Úgy hírlik, hogy a vajat köpü-
lő inas véletlenül só helyett – amivel a 
kor szokása szerint a vajat tartósítot-
ták – porított süvegcukrot tett a vajba. 
A cukrászmester ízletesnek találta az 
„elrontott” vajat, nem dobta ki, hanem 
kísérletezni kezdett vele.

Akkoriban a cukrászműhelyek csak 
főzött krémet, tej- és cukorhabokat, va-
lamint befőtteket használtak. Ezért kor-
szak-meghatározó újdonság volt Dobos 
alkotása, a vajas krém, amely a csekély 
tartósítási lehetőségek mellett is sokáig 
elállt.

1885-ben rendezték meg az első Bu-
dapesti Országos Általános Kiállítást, 
ahol Dobosnak saját pavilonja volt. I. 
Ferenc József és Erzsébet királyné elsők 
között kóstolhatták meg a kor tortadi-
vatjától különböző kreációt, amely öt 
réteg habkönnyű piskótalapból, vajas 
csokoládékrémből és a tetején roppanós 
karamell-lapból állt. A mester sokat uta-
zott Európában, hogy megismertesse 
az általa alkotott tortát. Nyugat-Európa 
városaiba jégtömbök között, fadobo-
zokban szállították a társzekerek a Do-
bos-tortát.

A visszhangos siker nyomán sokan 
akarták megfejteni a receptet, de Do-
bos munkatársai hűen őrizték a titkot, 
senki nem árulta el az összetevőket és 
a módszert. Reidl József volt az egyet-
len, akinek sikerült megközelítenie 
a technológiát (ma legalább százféle 
receptet tartanak számon). Dobos ad-
dig bosszankodott a cukrászok silány 

A Dobos-torta titkaiból
Tortamesék, mesés torták

utánzatain, míg végül 1906-ban átadta 
a fővárosi Cukrászok és Mézeskalácso-
sok Ipartestületének az eredeti receptet 
azzal a feltétellel, hogy bárki hozzáfér-
hessen. Nem keresett utódot, kiárusítot-
ta boltját, és feladta az üzletet – összegzi 
az Éliás Tibor és Szántó András által 
jegyzett, 1985-ben Szentendrén kiadott 
Dobos C. József emlékkönyv.

Dobos C. József az első világháború 
következtében elveszítette vagyonát, 
szegényen halt meg 1924-ben. A nevét 
viselő torta ma hungarikumváromá-

A Dobos-torta megal-
kotójának sírja Buda-
pesten, a Farkasréti 
temetőben
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