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citromhéj, esetleg vanília. A Brassói 
szelet tésztájába viszont olvasztott 
krumplicukor járt, és a diótorta 
krémjéből a 20 dekás mennyiség – 
szól máig az anyai tanács receptes 
könyvemből. Szinte mindent sikerült 
megfejtenem, csak a diós kifl ihez 
szükséges, 25 banit érő élesztő meny-
nyiségét nem…

„Öreg” diótorta

Folyton fejlesztett konyhai cukrász-
tudományunk nyomán vált „öreggé” 
a kavart diókrém – az újabbnál újabb 
tortakrémektől megkülönböztetendő 
így használtuk a legmunkaigénye-
sebb kedvencünk nevét. Kislány ko-
romban soha nem értettem, miért kell 
a teljesen kifehéredett diókrémet egy 
órán át vadonatúj fakanállal tovább 
kavarni. Hogy megőrizzük a keverő-
tál melletti türelmünket, édesanyám 
ukáza így szólt: addig kell kavarni, 
amíg fokhagymaszaga lesz, vagy 
amíg megcseppen a gerenda. Szagol-
gattuk, de inkább kóstolgattuk, főleg 
amikor már benne volt a rum…

Hozzávalói: 20 dkg őrölt dió, 20 
dkg cukor, fél dl víz, 30 dkg vaj, fél dl 
rum, egy egész tojás. A dióőrleményt 

a cukorral és vízzel lassú tűzön ad-
dig főzzük, amíg híg puliszka állagú 
lesz. Amikor kihűlt, hozzáadjuk a ki-
kavart vajat, és egy órán át keverjük. 
A végén kanalanként  beleadagoljuk 
a rumot, majd a tojást.

Grillázs – égi segítséggel

Főleg a grillázstorta miatt „örege-
dett meg” az addig kedvenc diótor-
tánk neve. Bécsi receptet tanultak 
el egymástól édesanyám és koma-
asszonyai. Igaz, rengetegszer segí-
tettem a krém elkészítésénél, önál-
lóan addig nem kényszerültem rá, 
amíg édesanyám élt. Unokaöcsém 
első születésnapjára sógornőmmel 
mégis ráfanyalodtunk. A tojáskré-
mig nem is volt gondunk, de amíg 
vellegettem kistányérra az állag-
próbát, Zsuzsa megkérdezte: vajon 

ha most lát édesanyád, sír vagy 
nevet rajtunk? Nagyon szomorú-
an mondtam: nem érdekel, ha sír, 
ha nevet, de most segítsen! Nem 

csaphatja ki a vajat ez a sárga va-
lami, mert egyetlen kilónyi vajunk 
van, pénzünk nincs, a gyermek-
nek születésnapja van, sikerülnie 
kell elsőre a krémnek. Menten ki 
is penderítettem a mínusz 18 fokos 
csíkszeredai teraszra a forró krémes 
tálat. Amikor pár perc után meglát-
tam a krémalapot, elfutották szeme-
met a könnyek: az alacsony hőmér-
sékleten fondant-szerű lett a cukros 
tojáskeverék. Ez a trükk: gyorsan 
hűljön ki! Versenyezhettünk volna a 
tortánkkal, igaz, nem a küllemével, 
mert a krémes íróka csak ákombá-
kom betűkre volt képes kezünkben, 
amikor felhordtuk: „Első tortánk”. 
A dicséretet pedig öcsémtől kaptuk: 
„de jó, hogy elkészítettétek, külön-
ben soha többet nem éreztem volna 
ezt az ízt”. Összenéztünk sógornőm-
mel, és felpillantottunk az égre.

Grillázskrém

Hozzávalók a grillázshoz: 35 dkg 
cukor, 25 dkg darabos dióbél; a 

krémhez: 6 egész tojás, 40 dkg cu-
kor, 2 csomag vaníliás cukor, 80 
dkg vaj a töltelékbe és 20 dkg a bo-
rításhoz.

A tojásokat a cukorral gőz fölött 
megfőzzük, majd lehűtjük. A vajat 
habosra keverjük, kanalanként hoz-
záadjuk a tojáskrémet. 

A cukrot karamellizáljuk, pár 
percre hozzákeverjük a diót. Még 
forrón elsimítjuk egy vajazott tep-
si hátoldalán. Amint megdermedt, 
darabokra törjük, ha pedig kihűlt, 
ledaráljuk. (Összetörhető egy jól zá-
ródó zacskóban húspotyolóval is). 
A szakácskönyvekben krantz-nak 
nevezett karamelles diótörek bő két-
harmadát a krémhez keverjük, a töb-
bit meghagyjuk a díszítéshez, a torta 
oldalának panírozásához.

A grillázstorta piskótájában a liszt-
mennyiség felét darált dió teszi ki.

Püspökkenyér 
– régi recept, új küllem

A diós süteményeket, tortákat ez-
úttal is a Frieske Pan cukrászla-
borban fényképeztük, a recepteket 
a családi készletből választottam. 
Míg Băcescu Piroskával kitaláltuk a 
kínálatukat, felelevenítettük a régi 
karácsonyváró sütögetések hangu-
latát. Nálunk minden készítménynek 
ragadványneve is volt. Így például 
a lekváros linzerkarika „féligszűz” 
volt. Sokat kellett pepecselni vele, 
de nem lehetett hosszasan matatni: 
egy mozdulattal ment a felső, kivá-
gott korong a felvert tojásba, majd a 
dióőrleménybe. Kényes művelet volt, 
meg kellett őriznie összeilleszthető 
alakját az alsó korongéval.

A püspökkenyér nem nagyon érte 
meg az ünnepet, ha rászabadulhat-
tunk. Mi így készítettük: két egész 
tojást habosra kavartunk másfél bo-
rospohár cukorral. Egy kávéskanál 
szódabikarbónát egy citrom levével 
felfuttatunk, 40–50 dkg liszthez 
kevertük, és összedolgoztuk a to-
jáskeverékkel, másfél deci olajjal 
és ugyanennyi tejjel. Jöhetett bele a 
rahát, mazsola, darabos dió és na-

rancshéj. Keskeny tepsiben világosra 
sütöttük. Süssenek örömmel, legyen 
sikerélményük!

Angyalpirula

Végül álljon itt saját konyhám diós 
kedvence. Sütni sem kell!

Hozzávalók 30–35 darabhoz: 9 
evőkanál méz, egy evőkanál citrom-
lé, 3 evőkanál porcukor, 3 evőkanál 
rum, 450 g enyhén pörkölt, darált 
dió, egy narancs héja, egy tábla ét-
csokoládé, piros koktélcseresznye 
avagy törpemandarin, földicseresz-
nye (zsidócseresznye) a díszítéshez.

Elkészítése: A mézet, citromlét, 
porcukrot, rumot összefőzzük, majd 
a tűzről lehúzva hozzákeverjük a 
diót is. Ha a massza kihűlt, golyókat 
formázunk belőle, és alulról étcsoko-
ládéba mártjuk. Díszítsük színesre 
tetszés szerint.

Tipp: Az Angyalpirula alap íze 
emlékeztet a régi diós szaloncukked-
liére. Formára igazítva és csokoládé-
ba mártva bátran becsomagolhatjuk 
cakkozott selyempapírba-sztaniolba, 
és feltehetjük az angyalváró fára. Min-
den bizonnyal levadásszák a gyerme-
kek, és nem éri meg a házszentelést!

Ízletesebb a készítmény is, ha 
megdolgozunk a diófa terméséért

Örök kedvenc a rumos teával 
átitatott lapok közé vastagon 
kent diókrémes torta

Püspökkenyér – ünnepre, hétköznapra




