
Akad olyan irodalmi szereplő, 
„a kisasszony, aki Sacher-torta nélkül 
nem tudta volna elképzelni az életet”
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• Bizonyára nem városi legenda, hogy a Hotel 
Sacher Wien széfjében őrzik ma is Bécs egyik 
jelképének, a híres-neves Sacher-tortának az 
eredeti receptúráját. Emiatt az ottani főcukrász-
mesteren kívül aligha mondhatja el magáról 
valaki, bármilyen receptleírást használjon is szé-
les e világon, hogy igazi Sachert sikerült sütnie. 
Ez viszont ne szegje kedvét senkinek, hiszen a 
közkézen forgó leírások alapján biztonsággal el-
készíthető az ízvilágában azonosnak mondható, 
puritán küllemű, ám annál finomabb desszert.

M O L N Á R  M E L I N D A

S ok évvel ezelőtt a Mesélő sza-
kácskönyvben bukkantam rá 
a fordulatokban bővelkedő 

Sacher-torta történetére. Azóta érde-
kelnek az olyan édességkülönlegessé-
gek, amelyekhez keletkezéstörténet is 
fűződik. A Sacher-torta több fi lmben, 
sőt irodalmi művekben is felbukkan. 
Érdekessége, hogy nevét nem a meg-
bízóról, jelesül Metternich hercegről, 
hanem megalkotójáról kapta.

Sacher-torta: nosztalgikus jelkép
Tortamesék, mesés torták

A székelyudvarhelyi Frieske Pan 
cukrászlaboratóriumában Băcescu Pi-
roskával most, a fotózáskor is felidéz-
tük, miként kísérleteztük ki együtt az 
első, ajándékba kapott Sacher-recep-
tünkben nem jelzett trükköket. Köztük 
azt is, hogy ha a baracklekvárt felfor-
rósítjuk, beisszák a tortalapok, és nem 
csúsznak el egymáson. Hasonlóképpen 
nem árulják el a leírások azt sem, hogy 
keményre kell verni a habot, jól kidol-
gozni a masszát, mert ettől lesz levegős 
a gazdag csokoládétartalmú tortalap, 
ami klasszikus értelemben nem pis-
kóta. A rácsurgatott glazúr összetevői 
biztosítják tartósságát, és nem érdemes 
hűtőben tartani, mert „megizzad”.

Kiváló tulajdonságainak köszönhe-
tően a világ minden részére tetszetős 
faládikákban, díszcsomagolásban, mas-
nival átkötve szállítják – egy ilyen doboz 
konyhámat is ékesíti.

Egy kis nosztalgia

Egész korszakot, a régi Bécs világát idé-
zi a fi nom desszert: Strauss muzsikáját, 
kalapos hölgyek vonulását a korzón, a 
fi akkerek elegáns gördülését, és nem 
utolsósorban a Sacher-tortát. „Amely 
napjainkban is a csemegék csemegéjé-
nek számít, pedig egyébként az a világ 

eltűnt nyomtalanul – írja a Mesélő sza-
kácskönyv. 

1832-ben, Metternich herceg villájá-
ban, az akkor mindössze tizenhat éves 
Franz Sacher ritka szabadnapjainak 
egyikén nem schramlizenét hallgatott 
valamelyik heurigerben, hanem a ha-
talmas konyha egyik sarkában, titok-
ban dolgozott valamin. Aztán felvette 
ünneplőruháját, és a kancellár belső 
komornyikját arra kérte, eszközölje ki a 
személyes találkozás lehetőségét, hogy 
bemutathassa a meglepetésnek szánt 
kóstolót. Másnap ez állt a desszertnél: 
torta Sacher-módra.” 

Nyilvánvaló, hogy az imigyen szü-
letett csokoládétorta túlélte a kancel-
lár hatalmát, Ferenc Józsefet, a Habs-
burg-házat, de még az Osztrák–Magyar 
Monarchiát is.

Majdnem ölre ment egymással 
a két cukrász-vendéglős família

Sacher papa halála után fi a, Eduard 
továbbfejlesztette a receptúrát. Ám az 
aranyifj ú állandó pénzzavarban élvén 
átjátszotta a titkos receptet az egyetlen 
versenytársnak, a Demel-féle császári és 
királyi udvari cukrászatnak és étterem-
nek. Hosszú pereskedésbe keveredtek 
az utódok, és a későbbi tulajdonosok 

is többször jogvitáztak az eredeti Sa-
cher-torta szabadalmi jogaiért. 

A tortacsaták eredményeként napja-
inkban az eredeti, csokoládépecséttel 
ellátott fadobozos tortát a Hotel Sacher-
ben készítik, és az Original Sacher-Torte 
nevet viseli. A Demel Kávéház is készíti, 
Demel’s Sachertorte néven. Az eredetit 
cukrozatlan tejszínhabbal szervírozzák. 
A Sacher-torta napja december 5-e. Az 
eddigi legnagyobb méretű, 2,5 méteres 
átmérőjű Sacher-tortát 1998-ban készí-
tették. Ezzel a Guinness Rekordok Köny-
vébe is bekerült.

A receptet a Mesélő szakácskönyv 
leírásából közöljük.

Hozzávalók:  6 tojás, 16 dkg vaj, 16 dkg 
cukor, 18 dkg csokoládé, 1 csomag va-
níliás cukor, baracklekvár, 16 dkg liszt, 
csokoládémáz.
Elkészítése:  10 dkg cukrot és ugyan-
annyi vajat habosra keverünk a víz-
fürdőben felolvasztott csokoládéval. 
Ötpercnyi keverés után hozzáadjuk 
a tojássárgákat is. A fehérjéket 6 dkg 
cukorral kemény habbá verjük. A két 
masszát óvatosan elegyítjük, majd fo-
kozatosan hozzákeverjük a lisztet és a 
vaníliás cukrot. Alaposan kivajazott 
tortaformába töltjük, és kis lángon – 




