
 Az ötödik lapra is krém kerül

Piskótakarikába helyezzük a korongokat, 
és szerre megkenjük a krém egy-egy ötödével

Ünnepélyes, elegáns és páratlanul finom a Dobos-tortaA fehérjékből nem túl kemény habot verünk

Nem túl kemény habot 
verünk a tojásfehérjéből 

Dobos C. József, a magyar cukrászat 
európai elismertségű megújítója
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nyos, a Magyar Értéktár része. Alkotója 
Európa-szerte hírnevet szerzett a ma-
gyar cukrászatnak.

Emlékek, cukrásztrükkök

Mezőségen lakó nagynéném, Erzsi né-
ni hihetetlen serénységgel főzött, de a 
Dobos-tortát a lehető legnagyobb kö-
rültekintéssel, cukrásznyugalommal 
készítette el. Nem is tudok ünnepélye-
sebb és kívánatosabb tortát elképzelni, 
mint a pillekönnyű, vékony piskótákból 
készült, kakaós-vajas krémmel töltött, 
roppanós karamellbevonatú szeletek.

Az eredeti recept szerinti kerek, hat 
piskótalapból álló tortát az udvarhelyi 
Frieske Pan pékségben Băcescu Piroska 
készítette el. A piskótában nincs sem-
milyen növesztő, ezért házilag érdemes 
kettesével felverni a lapokhoz szüksé-
ges masszát. Dobos zsírozott, lisztezett 
sütőlapot ajánlott, ma sütőpapíron sül-
nek a piskótakorongok.

Megjegyezzük azt is, hogy a torta 
születésének idején kisebbek voltak a 
szeletek, húszfelé vágták a Dobos-tortát. 
Ma csak az nevezhető Dobos-tortának, 
ami az eredeti recept szerint készül (a 
mennyiségeket latban adta meg felta-
lálója, egy lat 1,7 dkg-nak felel meg). A 
torta elkészítésének nyitja a kiváló alap-
anyag és a felvert tojások megfelelő ál-
laga, valamint a vaj kidolgozása simára, 
krémesre, lágyra.

Íme az eredeti Dobos-recept, 
mai mértékegységekkel

A 22 cm-es torta hat vékony piskó-
talapjának hozzávalói és elkészítése:
6 db tojás kettéválasztva, 100 g por-
cukor, 100 g liszt, 35 g olvasztott vaj. 
A tojássárgát kihabosítjuk 50 g porcu-

korral, majd hozzáadjuk az olvasztott 
vajat. A tojásfehérjét a maradék 50 g 
porcukorral nem túl kemény habbá 
verjük. A két tojáshabot óvatosan ösz-
szekeverjük, majd beleforgatjuk a lisz-
tet. Hatfelé osztjuk a piskótamasszát, 
és az adagokból 22 cm átmérőjű lapos 
köröket kenünk. 210 Celsius-fokra elő-
melegített sütőben 10–12 perc alatt vi-
lágosra sütjük. Amint kisültek a lapok, 
lehúzzuk róluk a sütőpapírt.

A krém hozzávalói:  4 egész tojás, 200 
g porcukor, 235 g teavaj, 17 g vaníliás cu-
kor, 35 g kakaómassza, 35 g kakaóvaj, 200 
g 90% fölötti kakaótartalmú étcsokoládé. 
Olvasszuk meg vízgőzön a kakaómasz-
szát, a kakaóvajat és az étcsokoládét, de 
vigyázzunk, hogy ne legyen túl forró. Ha-
bosítsuk ki a vajat a vaníliás cukorral. A 4 
egész tojást a 200 g porcukorral folyama-
tos kevergetés mellett csípősre melegítjük 
(maximum 85 fok), majd kihűlésig habbá 
verjük. A kihűlt tojáshabot és a vajhabot 
keverjük össze, és közben csurgassuk 
hozzá a felolvasztott, de nem forró ka-
kaómasszát, kakaóvajat és csokoládét. 
Keverjük simára a krémet.

Válasszuk ki a legsimább, legszebb 
piskótakorongot, és tegyük félre. A 
krémmel töltsük meg az öt kihűlt pis-
kótalapot. A hatodik lapot húzzuk át 
olvasztott „dobos” cukorral. Ehhez a 
legjobb 100 g kockacukrot lassan fel-
olvasztani. Vigyázzunk, mert a forró 
cukor azután is barnul, miután levettük 
a tűzről. Aranylón mutat a legszebben, 
és úgy a legfi nomabb. Csurgassuk a 
hatodik piskótalapra, kenjük szét, és 
még melegen, vajba mártott kés fokával 
óvatosan osszuk be a szeletek helyét – 
vigyázat, gyorsan megszilárdul. Ha ki-
hűlt a karamell, óvatosan roppantsuk 
szét a szeleteket, és helyezzük a tortánk 
tetejére. Az oldalán cifrázzuk el a kré-

met, és alapos behűtés után szeleteljük 
fel az elegáns, világhírű cukrásztermé-
ket. Jó sütögetést, és szép tortaünnepet 
kívánunk!

A piskótalapok lelke a jól kihabosított tojássárga

A masszából hat, korong alakú lapot kenünk ki

 A tojásos-cukros keverékhez csurgatjuk 
az olvasztott, nem forró vajat

Dobos addig 
bosszankodott 
a cukrászok 
silány utánza-
tain, míg végül 
1906-ban át-
adta a fővárosi 
Cukrászok és 
Mézeskalácso-
sok Ipartes-
tületének az 
eredeti recep-
tet azzal a fel-
tétellel, hogy 
bárki hozzáfér-
hessen.




