
A pozsonyi kifli receptje 

Hozzávalók a tésztához: 26 dkg búzaliszt, 8 dkg vaj, 5 dkg disznózsír, 

2,5 dkg porcukor, egy csipet só, 4 g friss élesztő, 2 tojás sárgája, 50 ml tej, 

a kenéshez egy-két tojás szétválasztva. A diós töltelékhez használjunk tejet, 
a mákoshoz vizet. 25 dkg darált mák vagy dió, 1,5 dl víz vagy tej, 12 dkg 

kristálycukor, 5 dkg méz, fél citrom és narancs héja, mazsola. Adalékként 
tehetünk a diósba fahéjat, szerecsendiót vagy citromlét – ízlés szerint. (A 
mák, illetve dió szárazságától függ a folyadékmennyiség, ha szükséges, 
pótolható.)

Omlós, mégis porhanyós az édes, diós péksütemény   ▴  FOTÓK: VERES NÁNDOR Választható a mákos is. Jó étvágyat kívánunk!
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Ha pozsonyi kifl i, akkor ünnep!
Bécsi, budapesti, pozsonyi-e a márványos, porhanyós és omlós patkó, avagy kifli?

• Amikor kettétörünk egy ácskapocs formájú 
mákos pozsonyi kiflit, vagy diós patkót, vajon 
gondolunk arra, mekkora utat tett meg a cuk-
rásztörténelemben, amíg asztalunkra jutott? Úgy 
tudni, Pozsonyból terjedt el az Osztrák–Magyar 
Monarchia területén, de hőskorában Párizsba is 
szállították. A 2010-es évekig viták folytak arról, 
melyik ország használhatja a hagyományos kü-
lönleges termék megnevezést. Az Európai Bizott-
ság 2012 augusztusában fogadta el Szlovákia 
kérelmét a Bratislavský rožok, azaz pozsonyi kifli 
ilyetén bejegyzéséről. Félévezredes sütimesét 
lapozunk fel.

MOLNÁR MELINDA

A mi biztos, édesanyám süte-
ményes füzetébe Bécsből ke-
rült a pozsonyi kifl i receptje. 

Ma is tiszteletet ébreszt bennem, mi-
ként gyarapították a komámasszo-
nyok egymás sütögető tudományát 
külhoni tapasztalatokkal egy olyan 
korban, amikor a madár is életét 
kockáztatta, ha országhatár fölött 
repült. A múlt század hetvenes éve-

iben (még) ritka volt az olyan család, 
akinek gyermekei, mondjuk, Bécs-
ben éltek. Falusi környezetünkben 
egyetlen akadt, így aztán mindig 
eseményszámba ment, ha Irénke né-
ni unokáitól hazatért. Személyesen 
az érdekelt, milyen receptet oszt meg 
keresztmamával, közvetve pedig 
édesanyámmal. Ezek a készítmé-
nyek nagy pontosságot, odaszánást 
igényeltek, elég, ha a grillázstortára 
vagy aszpikos előételek készítésére 
gondolok, a pozsonyi kifl iről nem is 
szólva.

A mi pozsonyi patkónk

A fehér kötény nem mindenik süte-
ménynek járt ki, de a pozsonyinak 
igen. Eleinte csak karácsonyra készí-
tette édesanyánk – máig a téli, kel-
lemesen hideg patkó ízét kedvelem 
legjobban. Később, bár nehéz volt 
beszerezni a megfelelő minőségű 
vajat, nyári születésnapomra, temp-
lombúcsúra is kérhettem, mert jobb 
hűtőt vásároltunk, így a tészta és a 
töltelék is hamarabb vált megfelelő 
állagúvá. A tészta hozzávalóihoz 
melegebb kezemmel nem nyúlhat-
tam, a gyúrás és nyújtás édesanyám 
privilégiuma maradt. Ám közben 
elmagyarázta a tökéletes pozsonyi 
konyhatitkait: nem rántás, gyors 
mozdulatokat igényel a gyúrás, 
hogy ne itassa át a lisztszemcséket 
a zsiradék. Teszünk bele élesztőt, de 
klasszikus értelemben nem keleszt-
jük. Akkor jó a tészta, ha nyújtáskor 
egyből feljön a gyúródeszkáról. A 
mi adagunk pontosan 60 darab, a 
klasszikusnál kisebb kifl ihez volt 
elegendő. Nem méricskélte a darab-
kákat, mégis tökéletesen egyforma 
volt a végeredmény. Ezt úgy érte 
el, hogy hengert formált a tésztá-
ból, amit öt egyenlő részre szelt, és 
mindenikből tizenkét sima felületű 
golyócskát gömbölyített, visszahű-
tötte, majd egyenként kinyújtotta. 
Mi ritkán, inkább kalácsba, bejglibe 
használtunk máktölteléket, a pozso-
nyiba csak diót tettünk. (Még mindig 
barátkoznom kell a mákos pozso-
nyival, szerencsémre van benne 
mazsola.) Családunk receptje szerint 
citromlé is járt a diós töltelékbe, ettől 
volt kellemesen savanykás az amúgy 
édes beltartalom. A tölteléket nudli 
alakúra formáztuk, kisebbre, mint a 
kinyújtott tésztakorong. Felcsavarás 

után meghengergettük, hogy formás 
legyen a tésztakéreg és a töltelék 
aránya. Gyermekként jó móka volt, 
de nem szabadott hosszasan simo-
gatni, és a szurkálás nyomának is 
láthatatlannak kellett maradnia a 
patkók felületén.

A kifl ik lekenésének is rítusa volt. 
Ezzel engem bíztak meg. Két, lúdtoll-
ból készült pamacsot használtunk. 
Előbb tojássárgával kellett a kifl ik 
felületét vékonyan átkenni. Hűvös 
helyen addig tartottuk, amíg meg-
száradt a bevonat. Utána a felvert 
tojásfehérjés lekenés következett, 

vigyázva, hogy ne folyjék be a sü-
temények alá. A száradási idő után 
mehetett a sütőbe, ritkábban a ke-
mencébe. A sütőasszony és a kiskuk-
ta büszkesége volt, ha egyenletesen 
barnás és márványos lett a felülete, 
vékony volt a tésztaborítás, gazdag 
a töltelék, porhanyósan omlós a bel-
becs.

Azt mondja a fáma…

Eme sütemény históriája egyesíti 
a kifl iforma eredettörténetét, ame-
lyet Bécs törökök általi sikertelen 

A tészta akkor jó, ha nyújtáskor nem tapad le

A mákos töltelék adaléka a felpuhított mazsola




