
Az EFOP 3.7.3. pályázat keretében az Ilosvai Varga István 
Művelődési Központ tevékenysége keretében Gasztro klub 
alakult. A klub tagjai a korábban működött Ízőrzők klub tagjai 
és néhány új érdeklődő is csatlakozott. A Gasztro klub munkáját 
segíti Hubai Erika szakoktató és Gál László mestercukrász.

2018. nov. 6-i klubfoglalkozás témája a grillázs, a pergelt 
torta volt. Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a 
grillázs francia eredetű szó, jelentése édesség, olvasztott 
cukorba kevert vajból, apróra tört mogyoróból, mandulából, 
dióból vékonyan kinyújtva, szobahőmérsékleten megszárítva.

A grillázs orvosságként kezdte útját a X. században. A XIV. 
század folyamán vált fűszerekkel együtt élvezeti cikké.

A feljegyzések szerint Mátyás 
királynak a nápolyi Beatrixszel, 
1476-ban kötött házasságakor 
Budán tartott lakodalmán a hetedik 
fogás pörkölt cukorból készült kert 
volt, cukorból készült fákkal, 
gyümölcsökkel, madarakkal. 
Azóta tulajdonképpen csak a 
technikák, az egyedi stílusok, a 
díszítési módok változtak.

Az Alföldön is hagyománya van 
a pergelt torta készítésének. Ügyes 
kezű cukrászok és amatőrök is készítettek pergelt tortát. Szokás 
volt esküvőre, eljegyzésre, születésnapra, keresztelőre, szil-
veszterre és más ünnepélyes alkalmakra adni. Minden ese-
ményre általában a témához kapcsolódó 
tortát ajándékoztak. Pl. esküvőre: virág-
kosár, őszibarackos kosár, páros galamb, 
lovas hintó, diadalkapu, keresztelőre: 
bölcső, gólya, szilveszterre: disznó 6 kis 
malaccal, húsvétra bárány.

Kunhegyesen is voltak/vannak ügyes 
kezű cukrászok, akik igen sok pergelt 
tortát készítettek/készítenek életük 
folyamán. Pl. Gorzás Imre bácsi, Engi 
Sándorné, Oros Imréné, Lukács Gyuláné 
és nem utolsó sorban Gál László 
(Puding) mestercukrász.

A november 6-i klubfoglalkozáson a pergelt torta készítés 
módját ismertette meg velünk Gál László. A művelődési ház 
konyha helyisége bizony kicsinek bizonyult a 18 fős asszony-
sereg számára. A pergelt torta anyaga cukor és darált vagy tört 
dió 1:1 arányú keveréke. Készítése a cukor megolvasztásával 
kezdődik. Először csak egy kevés cukrot teszünk a lábasba, 
melyhez megolvadása után részletekben adagoljuk a többi 
cukrot. Mindig csak akkor adunk hozzá újabb adagot, ha az 
előzőleg beleadott már teljesen elolvadt. A porcukor hamarabb 
olvad mint a kristálycukor, ezért célszerű porcukrot használni. 
Mi 50 dkg porcukrot olvasztottunk meg. Miután megolvadt a 
porcukor, 50 dkg nyújtófával összetört dióbelet adtunk hozzá. 
Ezt a masszát kevés olajjal megkent márványlapra helyezve 
olajjal kezelt nyújtófával vékonyra kell nyújtani. Ha nincs szük-
ségünk az összes masszára rögtön, akkor a maradék masszát 

(hogy a képlékenységét megőrizzük) egy olajozott tepsibe téve 
140 °C-os sütőben tároljuk felhasználásig.

A vékonyra kinyújtott masszát éles késsel kis hasábokra lehet 
szelni, melyet csavarással, tekeréssel tovább lehet formázni. Az 
első kis szabdalás után mindenki megkóstolta a grillázst. Isteni 
illata és állaga volt.

– No, akkor most megmutatom, hogyan kell egy grillázstortát 
elkészíteni. – mondta a mester.

Ismét elnyújtott egy adag masszát, melyből egy fém karikával 
kimetszett egy korongot. Egy újabb adag masszából hüvelykujj 
vastagságú rudat formázott, melyet aztán a nyújtófával 
vékonyra lapított. A két szélét késsel leszelte, így egy szalag-
formát kapott. A korábban kiszabott korongra ráhelyezte a fém 

karikát, ebbe helyezte a pergelt szala-
got úgy, hogy az a karika oldalához 
simuljon. A korong és a „szalag” 
érintkezését kisebb golyókkal egyen-
lítette ki, melyeket a kés fogójának 
tompa végével tökéletesített. A fém 
karikát néhányszor megemelte-
visszaengedte, hogy ne ragadjon a 
fémhez a massza. Ha kellőképpen 
megdermedt az anyag, akkor a fém 
karikát el lehet távolítani, s megfor-
dítható a tortaalap. Ez után 4-5 cm 

hosszú, ujjnyi széles csíkokat kell szabni a pergelt anyagból, 
melyeket félkör alakúra formázva hozzá kell illeszteni a 
tortakorong széléhez. Az illesztéshez kötőanyagnak megol-

vasztott cukrot használunk. A 
további díszítés fantázia kérdé-
se. A mi mestercukrászunk egy 
koronaformát alakított ki a 
tortaalap közepén, melyhez egy 
szív alakú formát támasztott. 
Díszítette még a masszából 
formázott rózsákkal. Közben 
tojásfehérje habot készített 
(mint a habcsókhoz). Míg a 
robotgép dolgozott, addig mes-
terünk megmutatta s minden-

kivel megtanította, hogyan kell a cifrázáshoz szükséges 
habtölcsért kiszabni és megsodorni zsírpapírból. Miután 
elkészült a fényes és kemény tojáshab, mindenki tölcsérjébe 
került a habból. A megformázott tortára felkerült a fehér 
habdísz. Mindenki részt vett a munkában, teljes átéléssel 
igyekeztek a feladatnak megfelelni. Mindannyiunk örömére 
helyes kis pergelt torta került ki Gál László és az asszonyok keze 
alól.

Új ismeretekkel gazdagodva, hasznosan töltöttük a délutánt. 
A munkáról készült fotók megtekinthetők facebook oldalamon 
a Gasztro klub 3. című albumban. Gál Lászlónak hálásan 
köszönjük odaadó, lelkiismeretes munkáját és várjuk a 
következő találkozást, melyen mézest készítünk.
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