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Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, diam et, 
pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, 
lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie 

mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat et, sem cum, ultricies sollicitudin 
amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque turpis elementum est. 
Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum 
libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur auctor, 
erat mollis sed, turpis vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros wisi facilisis.  

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat 
felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at 
suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec 
amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum 
felis in, sed ligula. 

{lá:gom} 
torta

GYŐR 750 SZÜLETÉSNAPI TORTA 

“HAGYOMÁNYOS”



{lá:gom} torta  1db 22cm átmérőjű, 7cm magas, 16 szeletes torta anyaghányada 

Pisztáciás - vajas lap 
80g pisztácia 
80g vaj (szobahőmérsékletű) 
75g porcukor 
csipet só 
100g egész tojás (szobahőmérsékletű) 
10g liszt 
10g keményítő 

Piskóta 
85g egész tojás 
75g cukor 
18g víz 
46g liszt 
2g sütőpor 
csipet só 

Pisztácia ropogós 
50g fehércsokoládé 
(Callebaut 34% VELVET) 
16g pisztácia paszta 
25g karamellizált ostya 

Pisztácia Crémeux 
188g tejszín 
45g tojássárgája 
28g cukor 
2db lapzselatin (4g) 
90g pisztácia paszta 

 
 
 
 

Lichi konfit (betét) 
300g lichi püré 
10g keményítő 
25g cukor 
12,5g kakaóvaj 
1 lapzselatin (2g) 

Málna mousse 
248g málnapüré 
128g tejszín 
25g tojásfehérje 
45g cukor 
25g víz 
4db lapzselatin (8g) 

Vanillia Bavaroise 
100g tejszín 
300g tej 
65g cukor 
10g keményítő 
80g tojássárgája 
1db vaníliarúd 
3db lapzselatin (6g) 
250g tejszín 

Díszítő whipped - fehércsokoládé/RUBY 
ganache 
55g tejszín 
80g fehércsokoládé (Callebaut 34% VELVET) 
135g tejszín 
55g tejszín 
80g RUBY csokoládé (Callebaut RB1) 
135g tejszín 

Bársony festés 
100g fehércsokoládé (Callebaut 34% VELVET) 
100g kakaóvaj 
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ELKÉSZÍTÉS 
Pisztáciás vajas lap 

1. a pisztáciát, lisztet, keményítőt keverjük össze és szitáljuk át. 

2. a vajat a cukorral és sóval habosítsuk ki, majd fokozatosan adagoljuk hozzá a felvert tojást. 

3. a szárazanyagot belekeverjük 

4. a kevert piskótát 22cm-es formában kisütjük, 170 °C-on, légkeveréses sütőben 

5. kihűlés után kivágjuk a formából, majd egy 20cm-es karikával kivágjuk 

Piskóta 

1. a szobahőmérsékletű egész tojásokat a cukorral elkezdjük kihabosítani, közben a vizet egyszerre 
hozzáöntjük és folytatjuk a habosítást 

2. közben a lisztet és a sütőport átszitáljuk és lazán összeforgatjuk a tojáshabbal 

3. 22cm-es tortakarikába kenjük, légkeveréses sütőben 200°C-on 10 perc alatt készre sütjük 

Pisztácia ropogós 

1. a csokoládét olvasszuk meg és keverjük simára a pisztácia pasztával 

2. adjuk hozzá a karamellizált ostyát, keverjük el majd kenjük a pisztáciás vajas lapra 

3. hűtőben hűtsük ki 

Pisztácia Crémeux 

1. a zselatint hideg vízben hidratáljuk 

2. a tejszínt, a tojássárgáját és a cukrot összekeverjük, majd angolkrémet főzünk 82°C-ig), 
hozzáadjuk a kiáztatott zselatint. Szitán keresztül a pisztácia pasztára öntjük, egyneműsítjük 
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Lichi konfit (betét) 

1. a zselatint hideg vízben hidratáljuk 

2. a keményítőt a cukorral és egy kevés Lichi pürével csomómentesre keverjük 

3. a maradék pürét felmelegítjük, majd a keményítőre öntjük, forrástól számítva 2 percig főzzük 

4. miután levettük a tűzről, belehelyezzük a kiáztatott zselatint, majd hozzáadjuk a kakaóvajat 

Málna mousse 

1. a zselatint hideg vízben hidratáljuk 

2. a málnapürét felmelegítjük, majd feloldjuk benne a zselatint 

3. a cukorból és a vízből 105°C-os szirupot főzünk, közben a tojásfehérjét elkezdjük felhabosítani és 
óvatosan hozzácsorgatjuk a szirupot és kihűlésig habbá verjük 

4. a tejszínt is lazán felverjük és összeállítjuk a mousse-t 

Vanillia Bavaroise 

1. a zselatint hideg vízben hidratáljuk 

2. a 100g tejszínt és a tejet a vanília magokkal felmelegítjük, közben a cukrot, a tojássárgájával és a 
keményítővel csomómentesre keverjük, majd a meleg tejszínes tejhez hőkiegyenlítést végzünk, a 
krémet 85°C-ig főzzük 

3. hozzáadjuk a kiáztatott zselatint, elkeverjük, szitán átszűrjük és 30°C-ra hűtjük 

4. 250g tejszínt lágyan felverjük és a krémhez forgatjuk 

Díszítő whipped - fehércsokoládé/RUBY ganache 

1. 55g tejszínt felmelegítjük 

2. a csokoládét megolvasztjuk, majd a meleg tejszínnel emulgeáljuk 

3. a 135g tejszínt is hozzáadjuk, egy éjszakát pihentetjük, majd felhasználás előtt felverjük 

Bársony festés 

1. melegítsük a csokoládét és a kakaóvajat 45°C-ig 

2. visszahűtjük és 30-32°C között használjuk 
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ÖSSZEÁLLÍTÁS 
Egy 20cm-es karikába helyezzük a piskótát, erre jön a pisztácia crémeux, a lichi konfit, a málna 
mousse. A rétegek között hűtünk majd az egészet kifagyasztjuk. 
A tortát fordítva töltjük be egy 22cm-es karikába. A vanília bavarosie rémből belemérünk 400 
grammot, majd a széleket kisimítjuk. Belehelyezzük a kifagyasztott betétet, a maradék bavarosie 
krémből zárjuk, a tetejére a ropogós pisztáciás vajas lapot helyezzük. Az egészet kifagyasztjuk. 
A fagyasztott tortát bársonyfestéssel bevonjuk, a tetejére a fehércsokoládé ganache-al díszítő csíkokat 
nyomunk fel. Friss málnával, lichi krémmel dekoráljuk.
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