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ostromával hoznak összefüggésbe 
az osztrákok, de benne foglaltatik 
későbbi híres sütőmesterek, neves 
cukrászok, illetve árusítóhelyeik ne-
ve is. Íme kronológiai sorrendben, ha 
hinni lehet a népek emlékezetének.

A hajlított formájú, fényesre tojá-
sozott felületű süteményt egy Wend-
ler nevű bécsi sütőmester készítette 
1529-ben, Bécs sikertelen török ostro-
ma után. A városfalakon kívüli Szent 
István templom tornyáról miután 
levették törökök félhold jelképét és 
visszahelyezték az eredeti keresztet, 
a sütőmester úgy határozott, „meg-
eteti” Bécs népével a törökök félhold-
ját – kárpótlásul az ostrom alatti sok 
koplalásért. A kifl i (Kipfel) elnevezése 
ezért lett Gipfel, vagyis templomcsúcs, 
-orom. Állítólag Wendler leszármazot-
tai később Pozsonyba települtek és ott 
vitték sikerre, már pozsonyi névvel a 
16. századi ős kifl ijét. Számadásköny-
vek szerint az 1590-es években kapha-
tó volt az édes péktermék.

Másik eredettörténet 1785-re te-
szi a dióval vagy mákkal töltött 
sütemény létrejöttét. A helyszín 
Pozsony Scheuermann péksége. A 
cukrász talán Mikulás napjára lepte 
meg új kreációval az édesszájúakat, 
amely aztán Pozsony német neve 
után Pressburg beugle-ként mesz-
sze földön híressé tette a várost. A 
későbbi évek gyűjteményeiben is 
szerepel a receptúra, a Magyar nem-
zeti szakácskönyvben például Po-
sonyi fi nom mákos kaláts-ként. A 
mai, szlovák elnevezése 1918 utáni, 
amikor létrejött Csehszlovákia, és a 
hivatalos városnév Bratislava lett. A 
szlovák pék- és cukrászcéh kezde-
ményezésére Szlovákia először 2008 
februárjában kérelmezte az Európai 
Bizottságtól a Bratislavský rožok, 
Pressburger Kipfel, Pozsonyi kifl i 
megnevezés bejegyzését. A Hagyo-
mányos különleges termékként tör-
ténő bejegyzés ellen Ausztria, Ma-
gyarország és Németország kifogást 
emelt. A Bizottság kérésére az érin-
tett tagállamoknak egyeztetéseket 
kellett folytatniuk. A módosítások 
nyomán Szlovákia ismét kérelmezte 

a pozsonyi kifl i Hagyományos kü-
lönleges termékké nyilvánítását, ami 
2012 augusztusában meg is történt.

Néztük, majd kóstoltuk

Míg a hivatalos termékleírást olvas-
tam, eszembe jutott a sok otthoni 
sütögetés, és rájöttem, mennyire 
szabványos volt az a házi használatra 
kapott receptúra. A hitelességemhez 
tartozik bevallanom: szinte tökélete-
sen tudom a módot, de soha nem ké-
szítettem saját konyhámban pozsonyi 
kifl it. Ennek egyetlen oka, hogy egy-
szer sem nyúltam otthon a tésztájá-
hoz. A tölteléket el tudom készíteni, a 
lekenésben is verhetetlen lennék. Ma 
már ennél fontosabb, hogy ha ünne-
pi ízekre vágyom, cukrászbarátnőm, 
Băcescu Piroska annyit kérdez: ugye 
diós pozsonyit kérsz? Így hát a Pi-
roska, Rózsika és lánya, Blanka által 
bemutatott készítési mozzanatokat a 
Frieske Pan cukrászlaborban fény-
képezte kollégánk. Mint gyermekko-
romban, úgy lestem a kemenceabla-
kon át: repedezik-e, márványos lesz-e 
a diós patkók, illetve nagy C-betűt for-
mázó pozsonyi mákos kifl ik egysége-
sen fényes, borostyánszínű felülete.

Tanácsok

Külön tálban morzsolva kell elegyí-
teni a lisztet, a vajat, a zsírt, a por-
cukrot és a sót, másikban az élesztőt, 
a tejet, és a tojássárgákat. A tésztát 
simára kell gyúrni, majd letakarva 
hűtőben egy kicsit pihentetni. Eztán 
jöhet a golyók formázása. Amíg azok 
pihennek, forrázzuk le a mákot és a 
diót, készítsük el a töltelékeket; ha 
kihűltek, tegyük a hűtőbe.

A betöltött korongokat henger-
gessük meg, hogy a tészta takarja és 
zárja le a tölteléket. Fontos a szurká-
lás, hogy sülés közben ne repedjenek 
meg a gőztől. A tojássárgával meg-
kent kifl iket hűvös helyen szárítsuk 
meg, a fehérjével való megkenés 
után hasonlóképpen. 180–200 fo-
kon, gőz- és légkeverésmentes sütő-
ben 12 perc alatt készre sülnek.

A diós töltelék javára válik pár csepp citromlé

Betöltés után hempergessük meg

A diós patkó alakú

A mákkal töltött ácskapót  formáz

Előbb tojássárgával kell lekenni

Ha megszáradt a tojássárga, 
jöhet a felvert fehérjés kenés




