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Bécs városának világhíres süteménye, a tömegkultúra része lett – írja a Wikipé-
dia. Nanni Moretti olasz filmrendező a híres bécsi sütemény mítoszát Sacher Film 
(1986), Premio Sacher (1989) és Nuovo Sacher (1991) című filmjeiben dolgozta 
fel. A torta több 19. és 20. századi irodalmi műben is szerepel, például Stefan 
Zweig Nyugtalan szív című regényében. Továbbá szerepel Herceg János Mulan-
dóság című regényében is az a kisasszony, „aki Sacher-torta nélkül nem tudta 
volna elképzelni az életet”. Az 1967-ben megjelent SAS detektívregény-sorozat 
Kennedy-dosszié című regényében a szerző Gérard de Villiers viccet csinált a 
készítéséből, és ezáltal ingyenreklámot kapott a Sacher-torta: „A Hotel Sacher az 
egész világon ismert a sárgabarack-lekváros csokoládétortájáról, a Sacher-tortá-
ról, melynek receptje egy évszázada nem változott. A profi cukrászok szerint olyan 
nehéz elkészíteni, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia óta nem is sikerült ez 
senkinek!” Az 1976-os Embargo című regényben szintén Villiers azt írta: „Marco 
Linge, hogy megbocsásson a figyelmetlenségéért, elvitte őt a Sacher-cukrászdá-
ba azért, hogy megkóstolja a híres Sacher-tortát”.

Minőségi alapanyagokkal érdemes 
hozzáfogni a Sacher-torta elkészítéséhez

Meleg vízbe mártott késsel szeletelik

A felmelegített baracklekvárral töltött kész torta 
néhány napnyi állás után nyeri el páratlan zamatát

A csokoládéglazúrt egyetlen lendülettel kell ráönteni
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alacsony hőmérsékleten – megsütjük. 
Kivesszük a formából, felszeljük a tész-
tát, a rétegeket és a tetejét megkenjük 
baracklekvárral.

A korabeli, a mai tortabevonó előtt 
használt csokoládémázat Lajos Ma-
ri tette közkinccsé: „Eredetileg cuk-
ros-vizes csokoládémázzal vonják be 
(ennek sokkal hosszabb a száradási 
ideje!), amely úgy készül, hogy 1,25 dl 
(1/8 liter) vizet 200 g kristálycukorral 
erős tűzön 5 percig forralunk, majd a 
tűzről lehúzva kissé hűlni hagyjuk. 
150 g étcsokoládét meleg vízfürdőben 
felolvasztunk, és apránként a meleg 
cukorszirupba keverjük (sűrű krémet 
kapunk). Felhasználás előtt hagyjuk 
langymelegre hűlni, csak azután von-
juk be vele a tortát. A máz ideális hőfo-
kát ujjpróbával tudjuk legkönnyebben 
megállapítani. Mutató- és hüvelykuj-
junkat először hideg vízbe, majd egy 
pillanatra a mázba mártjuk, kissé ösz-
szedörzsöljük, aztán szétnyitjuk. Ha 
a máz szálat húz, hőfoka éppen a leg-
megfelelőbb.”

Jó tanácsok

Keverjük habosra a vajat, apránként 
adjuk hozzá az olvasztott csokoládét, 
majd a porcukrot, a vaníliás cukrot, és 
egyenként a tojássárgákat. A tojásfe-
hérjéket egy csipet sóval és az aprán-
ként hozzáadott kristálycukorral verjük 
kemény habbá. Egyharmadát keverjük 
a vajas masszához, a többit lassacskán 
a liszttel elegyítve forgassuk kímélete-
sen bele. 

Hogy nyitogassuk-e a sütő ajtaját? 
Van olyan tanács, mely szerint akkor 
lesz sikeres a tortalap, ha egy ideig nyit-
va hagyjuk a lerajtót. Más tanács szerint 
egyetlen nyitástól is összeesik a tészta. 

Ha kisült, rácsra borítjuk, és a formá-
val lefedve hagyjuk kihűlni – így lesz 
egyenletes a tortalap mindkét oldala. A 
megfelelő hőmérsékleten tartott mázat 
egyetlen lendülettel öntsük a torta fe-
lületére, hogy egészen borítsa be – állí-
tólag a torta tartósságának ez az egyik 
nyitja. Forró vízbe mártott késsel kell 
felszeletelni.

Cukrozatlan tejszínhabbal fogyasztják

A faládikó Bécsből, a Hotel Sacher 
Wienből érkezett, a desszertszelet 
udvarhelyi készítésű




