
Dobpergést kérünk: kiszivárgott a világhírű dobostorta receptje!

Tíz  évvel  ezelőtt,  az  első Budapesti  Országos Általános Kiállításon mutatta  be Dobos C.

József (48) a dobostortát, mely azóta európai szinten közkedvelt. Háziasszonyok sora próbálja

otthon  elkészíteni  a  mennyei  süteményt,  sikertelenül.  Többszöri  megkeresésünkre  végül

válaszolt Dobos C. József. Talán még magát a receptet is kihúzhatjuk belőle...

Index (riporter: Kováts Hanna): Köszönöm, hogy eljött. Megengedi, hogy tegeződjünk?

Dobos: Nincs mit. Persze, tegeződjünk.

I: Úgy tudom, nemrég értél haza egy észak-európai körútról.

D: Így  van.  Voltam Svédországban,  Norvégiában,  Dániában,  Finnországban,  Litvániában,

Lettországban, Izlandon és Észtországban.

I: Ha figyelembe vesszük a nyugat- és dél-európai körutakat is, akkor elmondhatjuk, hogy

egész Európát bejártad, és nem csak te, de a dobostorta is.

D: Igen,  ez fantasztikus érzés! Soha nem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz.  Még

szinte most sem hiszem el.  Úgy érzem, tíz évvel ezelőtt  alkottam valamit,  ami talán még

százhúsz év múlva is ismert lesz. (Szerk. megj.: Nem csak talán!)

I: Volt valami konkrét célod a süteménnyel?

D: Természetesen volt. A hűtés problémáját szerettem volna megoldani, és nem, nem sütöttem

mindennap,  minden  utazás  alkalmával  újat.  Társzekereken,  sózott  jég  között  szállítottuk,

habár a torta magában is hosszú ideig eláll hűtés nélkül.

I: Rengeteg kritikát olvastam. Mind hazai, mind külföldi tekintetben remek volt a fogadtatás,

egyöntetűen imádják mindenhol. Mi a titkod?

D: A letisztultsága miatt rögtön megragadta az emberek és természetesen a szakmabeliek

figyelmét.

I: Többek között ez is a titkos recepted része... Ha jók az információim, amint elhagytad az

országot,  a  cukrászok rögtön fakanalat  ragadtak,  és nekiálltak a kísérletezésnek, szeretnék

leutánozni az eredetit.

D: Ez egyáltalán nem zavar, mert tudom, hogy nem tehetnek semmit a vetélytársaim, még



Franz  Sacher  vagy az  Eszterházy-torta  feltalálója  sem.  Ha  valaki  árulná  a  tortám pontos

mását, az emberek akkor is tudnák, nem az az eredeti Dobos.

I: És mégsem tudnád a recept egy részét megosztani? Már csak az ingyen reklám miatt is...

D: Rendben, valamit valamiért. A tortakrémhez kell négy egész tojás, tizenkét lat porcukor,

tizennégy  lat  teavaj,  egy  lat  vaníliás  cukor,  két  lat  kakaóvaj  és  egy  tábla  csokoládé.  Ha

elkészültek az alapok,  öt  lapot  összetöltünk,  a  hatodikat  áthúzzuk dobos cukorral  és  húsz

részre  vágjuk.  A  titkos  hozzávalót  természetesen  kihagytam  belőle. (Szerk.  megj.:

Pechünkre!)

I: Hű, köszönöm az olvasók nevében is! Talán most már könnyebb dolga lesz minden nőnek

otthon, aki, ha nem is dobostortát, de valami hasonlót szeretne készíteni. Az igazi attól még a

tiéd lesz, természetesen. Lássunk hozzá az utolsó fogáshoz: úgy hallottam, hogy pavilonod

lesz a jövőévi millenniumi ünnepségeken.

D: Igen, már megkerestek a szervezők, valóban így lesz.

I: Minden bizonnyal  sikered  lesz.  Köszönöm,  hogy eljöttél,  és  meg egyszer  köszönöm a

receptet. Örültem a találkozásnak!

D: Utólag én sem bántam meg az interjút, az olvasóknak pedig sok sikert a tortához!

Akármivel is készül Dobos C. József az 1896-os millenniumra, az biztos, hogy nagy dobás

lesz!
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