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A kiadvány tartalma teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból 
bármely részt kivágni, azt a részt nyilvánossághoz bármely módon újraköz-
vetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap 
tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz 

újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A Magazinban található tartalom bármilyen formában történő 

felhasználása kizárólag a a szerzői jogok tulajdonosának, Lőrincz Tímeának 
a kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
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Sweet Passion Cakes
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Dobozy Gabriela
Nagyváradról Ausztráliába, a gyermekneveléstől egy cukrászat vezetésébe. 

Ismerjétek meg Dobozy Gabrielát, akinek a kitartása példaértékű lehet 
mindenki számára. 

TortaBUMM: Ausztráliában élsz, de eredetileg Erdélyből származol. Mikor 
döntötted el, hogy Ausztráliába költözöl?
Gabriela: Nagyváradról származom. Ott ismertem meg a férjemet 1992-ben. Ő 
akkor már Sydneyben élt, így én is kivándoroltam Ausztráliába 1993-ban. A fér-
jem sajnos időközben, 2012 év végén elhunyt.

TortaBUMM: Ezt szomorúan hallom. Nem lehetett könnyű.
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TortaBUMM: Erdélyben kezdtél el a cukrá-
szattal foglalkozni? Hol tanultál??
Gabriela: Nagyváradon kozmetikusként dol-
goztam ahol tanultam is a kozmetikus szak-
mát. Végül csak rövid ideig dolgoztam ebben,
mivel kivándoroltam.
Kicsi koromtól kezdve imádtam segíteni 
a konyhában, főleg amikor sütni kellett. 
Anyukám, és a drága Nagymamám nagyon 
finomakat sütöttek, és minden hétvégén volt valami 
édesség. 
Ahogy nőttem és egyedül is sütöttem, mindig kipróbáltam olyan recepteket 
amiket korábban még nem kóstoltunk. Ez mind azert is érdekelt, mert imádtam 
a sütiket enni. :) Csodálatos emlékeim vannak rokonok esküvőiről, amikor anno 
Szentjobbon a nagyiméknál voltunk. Általában egy egész héten át készülődtek, 
ahol mindig volt egy „Szakácsné“, aki mindenkinek osztotta a teendőket. Mindig 
ott akartam lenni és emlékszem már akkor gyűjtöttem a recepteket.
A cukrászatot már itt tanultam Sydneyben. Miután a kislányom megszületett, elke-
zdtem olyan tortákat készíteni, amiket ki kellett jobban diszíteni, természetesen 

nem voltak olyan jók, mint amiket 
most keszítek. 
Viszont akkor döntöttem el, hogy 
elvégzem a cukrásziskolát, és szakmát 
változtatok.
Az iskola 3 évig tartott, és mellette a 
munkahelyi képzés 4 éves amit több-
nyire a Sheraton Hotelben, Sydney 
központjában végeztem. Nagyon ma-
gas színvonalú helyeken dolgoztam. 
Mindig olyan helyeket kerestem, ahol 
jó minőséget nyújtottak és sokat ta-
nulhattam is. 
Nagyon meglepődtem, amikor végez-
tem, ugyanis a diploma-átadás előtt 
kaptam egy levelet ami arról tudósí-
tott, hogy első díjat és aranyérmet 
kaptam a teljesítményemre az összes 
diák között.
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Rögtön utána bekerültem a sváj-
ci Lindt gyárhoz, ahol mindenféle 
terméket készítettünk: süteményeket, 
tortákat, fagylaltokat, macaroonokat, 
bonbonokat, különböző csoki-dís-
zítéseket. Én magam is feltaláltam egy 
speciális csokoládédíszítést. Nem volt 
egyszerű, de végül néhány kollégám-
nak is sikerült elsajátítania.
A Lindt gyárban az első félévben ki-
neveztek főcukrásznak. Egészen pon-
tosan 6 évet es három hónapot dol-
goztam nekik. Az általános cukrász 
munka mellett végeztem felméréseket 
és fejlesztést is a gyárban.  
Még abban az időben kezdtem el a 
vállalkozásomat, amíg a Lindtnél dol-
goztam. A saját konyhámból készítet-
tem eskövői tortákat. Ez volt az első 
lépés.

TortaBUMM: Azt olvastam, hogy Franciországban is tanultál. Mikor jártál ott? 
Pontosan mit tanultál? 
Gabriela: A Parizsi tanfolyam Pierre Herme tanfolyama volt. Másfél hetig tartott. 
2007-ben vegeztem el, amikor amikor készültem hazautazni, és ezzel meglepni édes-
apámat a 70.-ik szülinapján. Közvetlenül előtte jött ez a lehetőség, így sikerült ezt is 
becsúsztatni a programomba. 
Már akkor felfedeztem Pierre Hermét a könyvein keresztül, amikor még a cukrász 
iskolába jártam. Többször volt nálunk a gyárban, sőt a fő cukrászai is, és velük együtt 
is dolgozhattam. Később pedig én tanítottam a kollégáimat, amikor új termékeket 
vezettünk be.
Nagyon tetszett az hogy ezek a cukrászok milyen komolyan veszik a munkájukat. 
Korábban ilyesmit még nem sok helyen tapasztaltam. Ugyanakkor érdekes volt látni, 
hány féle vajat használnak, sőt olyan magas zsírtartalmú vajakat is, amiket koráb-
ban még csak nem is kóstolhattam. Azazhogy, látni milyen sokat számít egy-egy 
lépés, és mennyit változtathat a végeredményen amikor készítünk egy krémet vagy 
tortát. Például, amikor lemon curd-öt készítünk, és ha vajat egy pontosan mért hő-
mersékleten adjuk hozzá, sokkal krémesebb tud lenni a végeredmény, mintha nem 
foglalkoznánk a méréssel és a precizitással. Nagyon sokat számít minden kis részlet. 
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Az biztos, hogy ők sokkal többször mérik az alapanyagok hőmérsékletét a munka-
folyamatok alatt, mint ahogy azt valaha is tanultam volna. Sosem hittem korábban, 
hogy ennek mekkora jelentősége van.

TortaBUMM: Az iskola után kint maradtál még, vagy visszatértél Erdélybe, vagy 
akkor már Ausztráliába? Milyen volt átszokni egy teljesen más földrészre? Átáll-
ni az életstílusra?
Gabriela: Nagyon konnyű volt átállni az itteni életstílusra, és SOHA nem volt hon-
vágyam.
Amikor kijöttem, még nem voltak olyan szigorúak a szabályok a nyelvoktatással 
kapcsoaltban. Akkor még nem votl kötelező tanfolyamra menni. Most már jónéhá-
ny éve kötelező, ami igazából nagyon helyes is. Anno az angolt a férjemet hallgatva, 
plusz a tévén, rádión keresztül sajátítottam el. Eleinte kicsit nehéz volt, de végülis 
sikerült. Egyetlen egy dolgot sajnálok nagyon, hogy sajnos Ausztrália olyan nagyon 
messze van Európától. :( 

TortaBUMM: Mikor határoztad el, 
hogy saját cukrászatot, azaz tor-
taszalont nyitsz?
Gabriela: 2000-ik év eleje óta ál-
landóan azt mondogattam, hogy 
cukrászdát szeretnék nyitni. Több 
helyet meg is néztünk a férjemmel. 
Ebben az az érdekes, hogy akkor 
még nem is gondoltam, hogy el-
végzem a cukrász iskolát. 2003-ban 
jelentkeztem csak. :) 
A rokonaim és barátaim állandóan 
ezt hallgatták tőlem, pedig vissza-
gondolva nem is tudom hogyan 
képzeltem el az egészet. Teljes tudás 
nélkül igen nehéz lett volna az biz-
tos. 
Szerintem az nagyon fontos, hogy az 
embernek szakképzettsége legyen, 
akarmilyen vállalkozásrol is legy-
en szó. Ha nem a teljes tudásoddal 
mész bele, akkor csak befektető 
vagy, nem a céged lelke. 
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Sokáig tartott, de tavaly végre vet-
tem a bátorságot és fejest ugrottam a 
mély vízbe.
Éveken keresztül valami mindig 
furdalt, nem hagyott nyugodni. 
Mindig éreztem, hogy a tehetségem 
és ez a hatalmas vágy a saját üzlet 
iránt is a Jó Istentől származik, és 
hogy nem véletlen. 
Végül volt egy csodaszép 
látomásom, és ez adta meg az utolsó 
lökést a saját üzlet felé.

TortaBUMM: Egyedül kezdted, 
vagy másokkal?
Gabriela: Teljesen egyedül kezdtem 
el, amit senkinek nem ajánlok. Na-
gyon nagyon nehéz időkön mentem 
keresztül az életem során, de még 
mindig úgy gondolom, hogy ez volt 
és a mai napig ez a legnehezebb. Tel-
jesen más, amikor szenvedélyként 
csinálsz valamit, vagy nyitsz egy cu-
krászdát. Folyamatosan úgy érzem, 
mintha egy hullámvasúton ülnék. 

TortaBUMM: Egyáltalán milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy Ausztráliában 
valaki tortákat árulhasson hivatalosan? 
Gabriela: Itt nem kell mestercukrásznak lenni ahhoz hogy cukrászdát nyithasson az 
ember. Bár jó lenne, ha ez is kikötés lenne. Nagy a szigorúság az üzlet elrendezésé-
vel kapcsolatban, és nagyon sok feltételnek kell megfelelni. Engedélyt csak azután 
kaptam a néptanácstól, miután minden feltételnek megfeleltem, ami hosszadalmas 
és költséges volt.
A cukrászdát is úgy csináltam meg, mint ahogyan az első esküvői tortámat készí-
tettem, a semmiből. Ahogy mondják, nagyon nagy fába vágtam a fejszémet. Sem-
mi nem volt az üzletben, még a vízvezetéket is nekem kellett bevezettetni. Ez eleve 
borzasztó sokba került. Csak ez volt közel $30.000 ausztrál dollár. (Ez kb 6 millió 
magyar forint.) És hol volt még minden más!! 
TortaBUMM: Pontosan mi a céged profilja? Milyen rendeléseket vállaltok?
Gabriela: Szinte mindenféle rendelést vállalok, de vannak kedvenceim, azok mindig 
a csodaszép torták, akármilyen eseményre legyen, fő az, hogy nagyon szépet akarok 
mindig produkálni, és főleg nagyon finomat is.
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Számomra egy torta, ha szép, de nem finom, akkor csak egy fotó, készíthetsz egy 
szimpla fotót róla a falra, de semmi több. Olyan tortákat fejlesztettem ki az évek 
során, amelyek olyannyira finomak is, hogy tulajdonképpen az összes megrendelőm 
a következő visszajelzést írja az oldalamra: „Ez volt a legfinomabb torta, amit valaha 
kóstoltam!  
TortaBUMM: Versenyeken is vettél már részt, vagy ez a része nem érdekel?
Gabriela: Sydneyben minden évben Húsvét körül megrendezik a Royal Easter 
Show-t, ami egy igen színvonalas rendezvény. Számtalan elismerést szereztem itt, 
ráadásul mindig remek alkalom volt kapcsolatot teremteni rengeteg megrendelővel. 
Látták a munkáimat, megtetszett nekik, és később nálam rendelték meg az esküvői 
tortájukat is.
TortaBUMM: Szoktál tanítani, tanfolyamokat tartani, vagy igazán erre sincs már 
extra időd? 
Gabriela: Gyerekeknek tartottam tanfolyamokat, de meg kell mondjam, hogy nem 
az én világom, pedig nagyon szerettem volna, de nem élveztem. Bízom benne, hogy 
egyszer majd mégiscsak tetszeni fog ez is. Nagyon szeretném, ha élvezném a tanítást, 
mert sokmindent meg tudnék osztani a tanulnivágyókkal. 
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Pavlova 
          recept
Ebben a receptben 8-10 darab Pavlova elkészítéséhez megfelelő mennyiséggel 
dolgozunk, azonban készíthetünk kisebb, 7 centis darabokat is, s abban az esetben 
akár 35 darabot is formázhatunk. Elsőként melegítsük elő a sütőt 150 fokra.
Egy sütőpapírra rajzoljunk 20 cm átmérőjű köröket.  Ezután fordítsuk meg a 
papír, hogy ne érintkezzen a minta a fehérjekrémmel. 

Elektromos habverővel verjük fel a tojásfehérjét, amíg fényes puha nem lesz, majd 
apránként adjuk hozzá a cukrot, és keverjük tovább, míg egyneművé nem válnak. 
Ne a legerősebb fokozaton verjük a fehérjét, nálam a 10-es erősségű gépnél, a 8-as 
fokozat a megfelelő. Szórjuk hozzá a keményítőt majd az ecetet is.

Nyomjuk ki habzsákból a felvert habot a sütőpapírra. Egy késsel segíthetünk 
formára illeszteni, ha elsőre nem sikerül.
Tegyük sütőbe a süteményeket, és azonnal vegyük is vissza a sütési hőfokot 120 
fokra. Süssük egy órán át. 
Tradícionálisan a Pavlovát szamócával, kiwivel és mindeféle gyümölcsökkel de-
korálva tálalják.

Nagyon finom desszert egy igazán meleg napon vegyes, lehűtött gyümölcsökkel 
díszítve.

Hozzávalók: 
200 g szobahőmérsékletű tojásfehérje 

300 g porcukor 
4 teáskanál kukoricaliszt

1 teáskanál ecet
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TortaBUMM: Hogyan és mikor kezdtél el tortadekorálással foglalkoz-
ni?

Enikő:  Tortadekorálással meglepő módon csak 2013-ban kezdtem el 
foglalkozni, amikor az egyik újságárusnál megláttam az első „Tortadí-
szítés Magazint”. Megvettem, és olyan szinten elkápráztatott az addig 
számomra ismeretlen szakma, hogy szó szerint rongyosra lapoztam. 
Alig vártam, hogy megjelenjen a következő szám, amiből el is készítet-
tem a kisunokám keresztelőjére a kiscipős sablon segítségével az első 
házi fondanttal készített babacipőt és egy burkolt tortát. Saját magamon 
meglepődtem, hogy ez nekem sikerült, ugyanis addig soha semmilyen 
tortát még nem készítettem, hanem cukrászdából vásároltam. Mindig 
izgatottan vártam a Tortadíszítés Magazin következő számának meg-
jelenését és ebből értesültem az I. Palotási Tortafesztiválról, ahova, mint 
látogató el is mentem. 

Deák 
Enikő

A hölgy, aki a kiadványaim 
hatására kezdett el torták-

kal foglalkozni, s mára 
cukrász vált belőle.
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Káprázattal töltöttek el az ottani versenyen résztvevők alkotásai. Na és 
természetesen a meghívott dekorálók bemutatói, amelyeken számomra 
még ismeretlen tortadíszítési technikákat tanulhattunk. Itt ismerhettem 
meg azokat a tortadíszítési technikákkal foglalkozó tehetséges embere-
ket, akikre felnézek, és mai napig tanulok tőlük. Ettől a naptól kezdve 
számomra nem volt kérdés mivel szeretnék foglalkozni. 

TortaBUMM: Hobbinak indult a munkád mellett? 

Enikő: Először nem is gondolkodtam azon, hogy ez lesz a hobbim, aztán 
igen azon vettem észre magam, hogy minden gondolatom és érdeklődési 
köröm a tortadíszítés körül forog. 

TortaBUMM: Mivel foglalkozol a mindennapokban?
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Enikő: A mindennapokban egy irodában dolgozom. A gyereknevelés 
mellett pedig szabadidőmben, ha tehettem rajzoltam, festettem és to-
vábbképeztem magam. Lakberendezőnek tanultam és magánórákat vet-
tem rajzból. Már kisiskolás koromtól szerettem rajzolni és festeni. Akkori 
tanáraim is azt javasolták a szüleimnek, hogy ezzel kapcsolatos művésze-
ti ágon tanuljak tovább. Sajnos végül más szakmai pályát választottam.

TortaBUMM: Hogyan és mikor fért a dekorálás a napjaidba?

Enikő: A családi és baráti születésnapokra készítettem munka után 
esténként, vagy hétvégeken. Ahogy volt egy kis szabadidőm a család és a 
gyerek mellett. 

TortaBUMM: Hogyan tudtad képezni magad? Néhány évvel ezelőtt 
még nem volt ilyen sok youtube kisfilm, sem pedig konkrét anyagok. 
Hogyan tudtál mégis fejlődni?
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Enikő: A Tortadíszítés Magazin adta meg az első lépéseket, és az abban 
megemlített cukrászok. Sok fejtörést okozott, hogy lehet kivitelezni egy-
egy tortaalkotást, vagy díszítési technikát. Sokat segített az internet is a 
technikák elsajátításában. Nagy szerencsém volt, hogy ellátogattam az 
I. Palotási tortafesztiválra, itt kaptam meg az első lépéseket a fejlődé-
semhez. Itt ismerhettem meg Szilágyi Györgyit és ő általa a Tortissimo 
Webáruházból megtudtam vásárolni a díszítéshez szükséges eszközö-
ket, alapanyagokat. A festészethez Kricky Kiss-Podmaniszky Krisztina 
bemutatott portré rajzolása, az első cukorfigurámat pedig Kadi Fatiha 
tanfolyamán tanultam meg. Volt szerencsém Mészáros Andrea (Preston 
Manufaktúra) több cukorfigura tanfolyamán is részt venni, akit nagyra 
tartok. A kifinomult ízlése, letisztult finom pasztellszínei rögtön maguk-
kal ragadtak. Itt jöttem rá, hogy a festészeten kívül ez az irányvonal áll 
még hozzám a legközelebb.

TortaBUMM: Indultál versenyeken is?
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Enikő: Igen indultam. Az első versenyem a II. Palotási Tortafesztivál volt, 
ahol meglepetésemre burkolt dísztorta kategóriában 3. helyezést értem 
el. Ez volt az első megmérettetésem. Ezután résztvettem a III. és a IV. tor-
tafesztiválon is.  Indultam kis városom helyi sütemény fesztiválján is. De 
a legkiemelkedőbb verseny számomra a 2016-ban megrendezett Cake 
Designers World Championship magyarországi selejtező bajnoksága 
volt. Kiemelkedő sikert igaz, nem értem el, de úgy gondolom egy ilyen 
verseny mindig hasznos a tanulás és a fejlődés szempontjából.

TortaBUMM: Melyik a kedvenc dekorált tortád és miért? 

Enikő: Nagyon sok kedvenc tortám van, de ami a szívemhez legkö-
zelebb áll az a magyarországi világbajnoki selejtezőre készült „Ember” 
című tortám. Azért tartozik a kedvenceim közé, mert Munkácsy Mihály 
munkássága már gyerekkoromban felkeltette az érdeklődésemet. Ked-
venc festőm, ezért „Trilógia” című festményéből két jelenetet festettem 
meg.
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TortaBUMM: Melyikkel töltötted el a legtöbb időt, azaz melyik jelen-
tette a legnagyobb kihívást?

Enikő: A III. Palotási Tortafesztiválra készítettem extra torta kategóriá-
ban „Magyarság” témakörben az első hungarocell alapú tortámat. Kihí-
vás volt számomra, mert elhatároztam, hogy a feszti körképet festem rá 
a tortára. Mint kiderült sajnos az egész festményt képtelenség lett volna 
ráfesteni ezért el kellett dönteni, hogy mik azok a fontos jelenetek, ami 
a Feszti körkép legjelentősebb részletei. Munka után este, sokszor éjs-
zakából hajnalba nyúló órákon át festettem, aminek az eredménye a be-
fejezés előtt egy ínhüvelygyulladás lett. Gipsz helyett a fájdalomcsillapítót 
választottam, hogy sikerüljön befejezni. Megérte, mert végül 3. helyezést 
értem el a tortával. 

TortaBUMM: Gratulálok! Akkor szó szerint megszenvedtél vele. 
Nemrégiben cukrász képesítést szereztél. Hogy tettszett a képzés? 

Enikő: Igen elvégeztem a cukrász képzést, ami nagyon hasznos volt szá-
momra. Az iskola saját tanműhelyének köszönhetően, olyan cukrász 
termékeket sajátíthattam el, amit eddig nem készítettem.
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Nagyon tanulságos és hasznos volt egyaránt az elméleti és a gyakorlati 
oktatás. A cukrász szakma egy nagyon szép, csodálatos szakma, hiszen 
itt nem csak szépeket alkothatsz, hanem az ízében is kívánatos élelmis-
zert készíthetsz, viszont rendkívül nehéz szakma is. Ahhoz hogy cukráss-
zá váljon, valaki az iskola adja meg az első lépéseket és erre tudsz építke-
zni.

TortaBUMM: Melyik a kedvenc süteményed, s melyik az, amelyik 
valahogy soha nem sikerült. (ha egyáltalán van ilyen)? 

Enikő: A kedvenc süteményem a pozsonyi mákos bejgli és a diós po-
zsonyi kifli. Olyan nem volt, hogy valami sosem sikerült, de a képvi-
selőfánkkal az első sütésnél volt problémám. Sajnos nem sütöttem eléggé 
meg ezáltal a sütőből kivéve összeesett. De mint mondják gyakorlás teszi 
a mestert később már tanultam belőle és sikerült ez is.

TortaBUMM: Hogyan zajlott a 
vizsgád?

Enikő: Először is nagyon nagy izgulás-
sal. Megjelenés ez leírásnak megfelelő 
kötelező ruházat. A gyakorlati órákat 
tartó mestercukrászunk bemutatta a 
vizsgaelnököket. Ezt követte a tétel 
húzás 4 kategóriában. Első feladat bur-
kolt torta volt díszítéssel. Itt előzőleg 
leadott tervrajz alapján kellett elkészí-
tenünk a tortát. A burkolástól kezdve 
a díszítésig meghatározott időn belül. 
Ahogy kész voltunk egy feladattal a 
vizsgaelnökök előtt lévő előkészített 
asztalra kellett felhelyezni. Sorba készí-
tettük a tételeknek megfelelően a cuk-
rász termékeket, addig, amíg az utolsó 
késztermék fel nem került az asztalra.
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Nagyon feszített tempóban kellett helytállni. Fárasztó és nehéz volt, de 
megérte, mert egy nagyon szép szakmát tudhatok a magaménak.

TortaBUMM: Melyik süteménynek örültél a legjobban a feladatok kö-
zül, s melyiknek kevésbé? ? 

Enikő: Érdekes módon, amit kevésbé kedveltem annak egyúttal örültem 
is. Féltem a képviselő fánk készítésétől, mert ráadásul a vizsgán, ahogy 
a nagykönyvben meg van írva a levágott kapaját dobos cukorba kellet 
mártani és pirított mandulával megszórni. Itt azért figyelni kell arra, 
hogy gyors legyél, mert a dobos cukor hamar megszilárdul és persze arra 
is, hogy ne égjen meg az ujjad. Persze sikerült megégetni az ujjaimat, de 
a feladatot azért megoldottam.

TortaBUMM: A dekoráláshoz visszatérve melyik a kedvenc technikád, 
s miért?

Enikő: A kedvenc technikám a festés, nagyon szeretek festeni, ahogy már 
azt említettem. A fractal colors-nak nagyon szép és sok féle színspalettája 
kapható, ezeket nagyon kedvelem. Örülök, amikor festhetek egy tortát, 
mert szabadkezet kapok és szárnyalhatok. Szeretek figurákat, cukor-
rózsákat, orchideákat is készíteni és ezekkel díszíteni a tortát.
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TortaBUMM: Mik a terveid a süteményekkel és konkrétan a de-
korálással a jövőben?
Enikő: A sütemények annyira nagyon nem állnak közel hozzám, inkább 
a torták, de nem zárkózóm el tőlük. Nagy álmom, hogy létre tudjam hoz-
ni a saját torta műhelyemet, ahol szép, ízléses egyedi kézműves tortákat 
alkothatok. Esetleg valakivel társulni. Terveimben szerepel, hogy külön-
böző külföldi versenyekre is kijussak. 

TortaBUMM: Néhány mondatban elmesélnéd egy kedvenc tortád de-
korálásának elkészítését?

Enikő: Az egyik kedvenc tortám a baglyos festett torta. A betöltött és 
vajkrémmel megkent, majd jól lehűtött tortát fekete smartflex velvettel 
beburkoltam. A bagoly festéséhez egyenként barna, sárga, piros, fekete 
és fehér por fractal-t kevertem egy kis alkohollal, hogy krémszerű álla-
got kapjak. Általában mindig a sötétebb színnel kezdek festeni, de mivel 
itt fekete az alap, ezért fehér festékkel felvázoltam a bagoly kontúrját.  
Ezután a legsötétebb színtől a sárgáig elkezdtem kidolgozni, úgy hogy 
közben kevertem egymással a színeket, hogy egy egységet képezzen. Ált-
alában a legvégére hagyom a fehér színt, mert ezzel keltem életre a fest-
ményt. A torta lezárásához barna, sárga, narancssárga és piros fondantot 
kevertem márványosra, amiből madártoll formázóval tollakat készítet-
tem, és ezzel díszítettem a torta alját.
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Az oklahomai OSSAS verseny az egyik, amely olyan rangos megméret-
tetés, hogy szinte az összes neves, elismert tortadekoráló képviselteti 
magát rajta. Bemutatom azokat a tortákat, amelyek idén a legjobbnak 
bizonyultak. 

Az oklahomai  
OSSAS verseny



22TortaBUMM

Bryson Perkins 
royal icing remeke
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Susan Trianos
 a nagydíjas

Chrissie Boon
2. hely
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Nancy 
Lagomarsino

3. hely
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Pamela Heun
4. hely

Lori Cossou
6. hely

Edith Hall
5. hely
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Marieke Kutper 

Zwik
8.hely

Barbara Ewans
7. hely
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Fotók: © OSSAS

Esküvői torta
1.hely

Jesuit Paul Nugas

Jennifer Reese

Csokoládé 1.hely Rebecca Woodard
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Susana Martinez 
Zepeda

Mézeskalács 1.hely
Heather Campbell

Brookshire

Speciális technika
1.hely

Monica Munante 
Legua
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Denis Zuev  
cukorfigurái

Denis Zuev végzettségét te-
kintve szobrász. 
Oroszországban született, és 
gyermekkora óta tehetségesen 
rajzolt.
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Nem volt kérdés számára a 
szakmaválasztás, így a 
Belgrádi Művelődési és 
Művészeti iskolában szerzett 
szobrász diplomát.
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Többnyire gipszből 
készült mellszobrokat 
készített és iskolákban 
oktatott a szobrászmű-
vészetről.
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Ezután került egy moszkvai 
francia cukrászatba, ahol 3D-s 
figurák formázását végezte. 
Jelenleg csokoládéfigura 
készítést oktat világszerte.
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Gyermekkorom óta a kedvenc süteményem a dobosorta. Jóideje én magam is 
elkészítem, sőt általában mindig ugyanazt a receptet használom. Sok benne az ala-
anyag, majdhogynem dupla mennyiségből készítem, mint kellene, az tény, viszont 
számomra a legfinomabb. 

Dobostorta, ahogy szeretem

Hozzávalók:
- 240 g liszt

- 240 g cukor
- 12 tojás

A krémhez:
- 500 g vaj

- 500 g cukor
- 30 g kakaópor
-3 evőkanál tej

A tetejére
- 150 g cukor
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A tojássárgákat a fele cukorral keverd habosra. A tojásfehérjéket a többi 
cukorral verd kemény habbá, forgasd bele a sárga krémet, majd apránként 
a lisztet is.
A masszából vajazott, lisztezett sütőlemezen süss 6 vékony, kerek lapot.
Amíg a tésztalapok hűlnek, készítsd el a krémet. Ehhez a kakaóport 
forrázd le a tejjel. A vajat a cukorral keverd habosra, majd dolgozd bele a 
tejes kakót is.
A krémmel öt lapot ragassz össze úgy, hogy a tetejére is krém kerüljön. A 
félretett lapot aranybarnára olvasztott cukorral vond be, és még mielőtt a 
cukor megkeményedne, vastag pengéjű késsel vágd cikkekre. 
Helyezd őket a tortára, és az így kijelölt szeletek nyomán, forró vízbe már-
tott késsel vágd fel a tortát.

Ebből a receptből készítettem már téglalap alakú laposabb tortát is. Na-
gyobb, de kevesebb lapot sütöttem, majd miután összeraktam a tortát, 
kisebb szeletekre vágtam fel. Így elég volt egy komplett vendégseregnek is.
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A tortára egyszerűen gabona-
masszából készítettem a lófejet.
Miután formára alakítottam 
több hurkapálcát is beleszúr-
tam alulról. Ez fontos minél 
előbb, mielőtt a gabonamassza 
keménnyé nem szárad. 

Ezután átkentem a maradék 
doboskrémmel. Hűtőbe tettem 
fél órára, 
majd ismét átkentem egy réteg 
doboskrémmel, s ezután került 
rá a K2 marcipánhelyettesítő 
massza.
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Marcipánformázó eszközök 
segítségével kialakítottam 
a szemeket, az orrlyukat, a 
sörényét, végül festékszóró 
pisztollyal átfújtam az egészet 
szürkére. Na ezután sajnos 
felborult a fej. (ez is megesik), 
így az egyik oldalán kissé nyo-
mottka lett, de sebaj. 

Nagyon örültem a magamkés-
zített születésnapi tortának, 
sőt finom volt, mint mindig!
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Tortamissio, 
azaz Szilágyi Györgyi

TortaBUMM: Hogyan jutottál arra az ötletre, hogy webshopot indíts, s amikor 
eldöntötted, mi irányított a tortadekorácós eszközök felé?
Györgyi: 2000 óta dolgozom a cukrászat területén, épp amikor kicsik voltak a 
fiaim. Mivel már ismertem az anyagokat, így könnyű volt a gyerekek születésnapi 
tortáját elkészíteni!
Beleláttam e cégek világába, mégis több évig érleltem a gondolatot, mire bele mer-
tem vágni. Persze már az első gondolatnál kellett volna, de nem volt meg a bátorsá-
gom, az elhatározásom.

TortaBUMM: Hány éve létezik a webshopod tulajdonképpen? Hogyan kezdtél 
hozzá?
Györgyi: 2011-ben egyéni vállalkozásként kezdtem, kölcsönből - és 2012 ben kel-
lett átalakulnom KFT-vé. Az első évben csak tapasztalatot gyűjtöttem, bár nagyon 
sokan segítettek, mivel sok embert ismertem.

TortaBUMM: Amikor elkezdted csak hárman voltatok a piacon, viszont két 
erős, stabil céggel kellett felvenned a versenyt. 
Györgyi: Akkor valóban még kevés cég foglalkozott tortadekorációs eszközökkel, 
nem volt nehéz akkor beindulni.
Mára már más a helyzet, sokan nagy pénzt látnak benne, de ahogyan a kreatív ho-
bbyk, úgy ez is idővel kipukkan majd és nem leszünk ennyien a piacon.
Arról nem is beszélve, hogy a világ egyre nyitottabb, sokan vásárolnak az intene-
ten, szinte fillérekért, így egy hazai vállalkozónak, akinek sok-sok járulékot kell 
fizetnie: társasági adó, személyi adó, iparűzési adó, kamarai adó, népegyészségügyi 
adó, élelmiszer lánc felügyeleti adó és sorolhatám, nehezen marad fenn, épp ezért 
is lesz nehéz talpon maradni.

TortaBUMM: Mi volt a titkod, ami hozzásegített ahhoz, hogy sikerüljön mel-
lettük elindulni és talpon maradni?
Györgyi: Nem vagyok semmivel sem különb, mint bárki más- mindenkinek van 
lehetősége változtatni, nekem a kapcsolati és baráti köröm szélesebb talán, és sok a 
nemzetközi ismeretségem, -talán ennyivel vagyok másabb-, de ez nem jelenti azt, 
hogy ettől nekem jövedelmezőbb ez a piac.
Ezért is állok több lábon, igyekszem megtalálni a piaci réseket, és megyek tovább.
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TortaBUMM: Tortás rendezvényeken is képviselteted magad a Tortamissióval. 
Vannak állandó rendezvények, melyeken megjelenik a Tortamissio, akár szer-
vezőként is résztveszel?
Györgyi: A 7 év alatt valóban több rendezvény van a hátam mögött, de ezek jó ta-
pasztalatok, látni az embereket, a hozzáállásukat.
Rengeteg munka van egy fesztiválban, amit megcsináltunk, utána sokan 
lemásolták, jobb marketinggel előbbre jutottak, és bár mi sok kritikát kaptunk, 
néha szinte a személyiségi jogokat sértve, de itt sem állunk meg, mert tudjuk, hogy 
amit csinálunk, és ahogyan csináljuk, az ad ennek a szakmának, az ebben dolgozó 
embereknek.
Tudjuk, hogy ezek a rendezvények nem mindenkinek felelnek meg, mert talán na-
gyobb az elvárás, de mindig az a célunk, hogy az emberek fejlődjenek.
Tapasztalatban, becsületes versenyben, hozzáállásban, és sok-sok lehetőségben.
Lehetőség arra, hogy ne csak saját költségre, hanem támogatók segítségével jusson 
valaki nemzetközi versenyekre, mert a magyar cukrászat vagy torta design is van 
olyan jó, mint bármelyik másik ország cukrászai.
Ezek nagy dolgok, és aki ezt nem így látja, azoknak nincs mit mondanom.
TortaBUMM: Tökéletesen igazad is van. 

TortaBUMM: A webshopod mellett intenzíven keresed a lehetőséget, hogy tan-
folyamokat szervezz, sőt nem is akármilyeneket! Nemzetközi szinten elismert 
tortadíszítőket hívtál meg Budapestre oktatást tartani. Kik fordultak meg nálad 
az elmúlt években? Nyereséggel zárulnak az ilyen kurzusok számodra? 

Györgyi: Megéri-e külföldi oktatót hívni? A válaszom: nem.
Más az értékrend, s ami Angliában, vagy Hong-Kongban megfizethető, az nálunk 
nem.

Manapság bárki tanulhat például a 
Youtube-ról, nem fog külön tanfolya-
mot fizetni. Vagy, mert nem tudja ki-
fizetni a tanfolyamok díját, vagy mert 
egyszerűen nem akarja.
Ráadásul mások az oktatók napi díjai, 
több a költség, Repülőjegy, szállás és 
sorolhatnám.
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Molly Coppini, La Belle Aurore-t és Krisztina Radót tudtam meghívni.
Meghívás alatt voltak még többen is, például Robert Haynes, David Cakes, Alan 
Dunn és Carlos Lischetti- de olyan drága ajánlatot kaptam, amit itthon egy átlag 
keresetből nem tudnának megfizetni- de eme irányú céljaim még nem adtam fel!:-)

TortaBUMM: Nemrégiben már nemzetközi szinten is megjelentél, Világbaj-
noksági előselejtező, vagy mi is volt pontosan? Hogyan jött az ötlet, s milyen 
sikerrel zajlott?
Györgyi: Kapcsolataimon keresztül keresett meg az olasz cukrászszövetség, hogy 
2 évente megrendezik a nagy világversenyüket, melynek több kategóriája van. A 
Cake Designers World Championship nagyon belevág a profilunkba, ezért ugrot-
tam fejest belé.
Két évente kerül megrendezésre a magyarországi selejtező bajnokság, mely idén 
október 28-án került megrendezésre. Aki megnyeri az országos selejtezőt, az részt 
vesz a 2019. FIP világbajnokságon, amely Milánóban kerül megrendezésre.
A magyar versenyzőnek egyedi módon vinnie kell egy kész hungarocell alapra 
készített tortát, és a kisorsolt verseny napján 4 óra áll rendelkezésére, hogy a helys-
zínen elkészítsen 4 ehető kis tortát, és a másik 4 órában meg kell alkotnia a vitt 
tortájának kicsinyített változatát.
Ez egy nagy próbatétel, mert élőben, remegő kezekkel dolgozni, az az igazi kihívás.
Tavaly Lantos Évi képviselte hazánkat, a versenyben lévő 19 országból, a 9. helyen 
végzett, melyre nagyon büszkék voltunk.

TortaBUMM: Mi tudja tartani benned még az optimizmust ebben a jelenlegi, 
igencsak nagy versenyben?
Györgyi: Az optimizmusom nem minden nap pozitív, vannak napok, amikor én 
is megdolgozom minden pillanatért, de mint mindenki más, teszem tovább a dol-
gom.
Vannak szép gyermekeim, van családom, szerencsére sok-sok jó barátom, akik na-
gyon fontosak nekem és ettől semmi nem lehet több vagy fontosabb.

TortaBUMM: Milyen tanácsot adnál annak, aki most vágna bele, akármilyen 
témájú webshop nyitásába?
Györgyi: Vállalkozni nem könnyű, rengeteg buktatója van, de kívánok mindenki-
nek sikert és boldogságot, az élete minden területén!
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TortaBUMM: Végül, de nem utolsó sorban, tudnál ajánlani az olvasóknak 5 
olyan terméket, amelyeket érdemes beszerezniük december folyamán? 

A karácsonyi termékeinket itt tekintheti meg: 
https://www.tortamissio.hu/KARACSONYI-TORTADEKORACIO-c11_0_1.

htm

https://www.tortamissio.hu/KARACSONYI-TORTADEKORACIO-c11_0_1.htm
https://www.tortamissio.hu/KARACSONYI-TORTADEKORACIO-c11_0_1.htm
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15 dkg vaj
15 dkg porcukor

1 db vanília (vaníliarúd kikapart belseje)
2 db tojás

15 dkg finomliszt 
7 g sütőpor

1 citromból nyert citromhéj
40 ml tej

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra, és tegyünk a muffintepsibe 12 db muffinpapírt.
Szedjük ki a vaníliarúd belsejét, majd habosítsuk ki a vajat, és a cukrot a vaníli-

arúd belsejével, valamint a citromhéjjal.
Folyamatos habosítás mellett egyenként adjuk hozzá a tojásokat. Ha a vaj felvette 
a tojásokat, keverjük bele a sütőporral elkevert lisztet. Folyamatos keverés mellett 

adjuk hozzá a tejet is.
Töltsük meg a formákat, majd süssük készre a muffinokat sütőben.

Miután kihült, vegyük ki a muffinokat a tepsiből. Készítsünk hozzá díszítőkrémet. 
Én svájci vajkrémet készítettem. 

Jenny‘s Mini Cooking

Vaníliás muffin
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Hozzávalók:
5 db tojásfehérje

200 g porcukor
220 g vaj

1 teáskanál vanília kivonat

A tojások fehérjét elkeverjük a porcukorral, és vízgőz fölé tesszük. FONTOS!!! A 
víznek nem szabad forrnia!! Néha keverjük meg a fehérjés porcukrot, és figyel-
jünk rá, nehogy kicsapódjon. Kb. 15 perc alatt eléri a megfelelő állagot. Hőmérő-
vel mérjük meg, 86 fokosnak kell lennie, az a jó.

A keverék  opálos színű lesz  és teljesen felolvadt benne a porcukor.

A robotgéppel a legnagyobb fokozaton kezdjük habosítani, kb 10-15 percet. Kré-
mesnek, nagyon fehérnek és csúcsosnak kell lennie a habnak.

A vajat kockázzuk fel, fontos, hogy egyforma hőmérsékletű legyen a hab és a vaj, 
különben kicsapódik. A robotgépet vegyük alacsony fokozatra, és adagonként 
adjuk hozzá a vaj kockákat.
Várjunk az utolsó kockáig amikor is szépen összeáll a krém. 

Töltsük habzsákba és díszítsük a muffinokat. Szórjuk meg szórócukrokkal, vagy 
díszítsük cukormaszából készített díszekkel.
Én a muffinok egy részére nem tettem kréemt, csak cukormasszával díszítettem. 
Csak a képzeletünk szabhat határt! 

Svájci vajkrém
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Rugalmas kristály dekoráció

Ez a dekorációs technika is azt erősíti meg, hogy érdemes CMC port 
vásárolni, hi-szen számtalan receptben felhasználhatjuk.
Karácsonyra ebből a kristályos hatást adó anyagból, fantasztikus dekorá-
ciókat készíthetünk, tortára, muffinra, ráadásul többféleképpen.

Mindössze 3 evőkanál CMC porra, és kb 3 pohár hideg vízre lesz szüksé-
günk.
Elsőként a CMC port tegyük egy edénybe, majd lassan öntsük hozzá a 
vizet, miközben folyamatosan kevergetjük. 
Elég sok vizet felvesz az anyag, és igazából addig kellene kevernünk, 
amíg egy sűrűbb, de folyékony állagú anyagot nem kapunk.
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Miután nagyjából 10 órát állt a hűtőben, vegyük elő s hagyjuk kicsit szo-
bahőmérsékleten állni. Mivel a Tylose megduzzadt, ismét adjunk hozzá 
lassan hideg vizet, és mint korábban kevergessük közben.

Majd verjük fel, amíg egy sűrűbb, de folyékony masszát nem kapunk. 
Gondoljunk arra, hogy habzsákból ki kell majd tudnunk nyomni, viszont 
nem folyhat szét.

Habzsákba töltve dekorációkat ké-
szíthetünk belőle. 

Össze fog ugrani az anyagunk a 
száradáskor, így mindig két szám-
mal nagyobb kinyomócsővel dol-
gozzunk, mint amilyenre a végered-
ményt szeretnénk.

Igyekezzünk a port jól elkeverni, hogy minden szemcséje feloldódjon. 
Használhatunk kézi habverőt, sőt egy egyszerű villát is, s mintha felver-
nénk egy tojást, feloldhatjuk a CMC-t. 

Amikor már áttetsző az anyag, tegyük bele egy dobozkába, és légmente-
sen zárjuk le. Pihentessük egy éjszakán át a hűtőben.
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Akkor jó az anyagunk állaga, ha nehezen nyomható ki a csövön keresztül, 
és nem folyik szét.
Miután elkészítettük a kívánt dekorácót, hagyjunk időt a teljes száradásra.

Ez akár 1-3 napig is eltarthat!

Karácsonyi 

Tojáslikőr

A barátoknak egy-egy üveg 
tojáslikőrt szoktam ajándékozni 

karácsonyra. 
Íme a kedvenc receptem: 
(7 üvegnyi készítéséhez)

*15 db tojás sárgája
*750 ml tejszín (32 %-os)

* 1,5 liter tej
* 750 g porcukor

* 3 csomag vaníliáscukor
* 750 ml rum 

A tejet a tejszínnel, a vaníliás cukorral és egy kevés cukorral felteszem főni 
egy lábosban. Felverem a tojássárgákat 250 g porcukorral fehéredésig.
Forrás után leveszem a tűzről a tejet, és belekeverem a maradék porcukrot is, 
beleöntöm a rumot, és gyors mozdulatokkal hozzákeverem a felvert tojást is.
Kihűtöm kicsit, majd üvegekbe töltöm, és teljes kihűlés után mehetnek a hűtő-
be. Naponta kicsit fel kell rázni az üvegeket, azonnal fogyasztható, de 2 hét 
után lesz tökéletes. 
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Házi kr
émes 

recep
t

2 db közepes tojás
2 liter tej

1 csomag leveles tészta
160 g vaníliás pudingpor

 500 ml habtejszín
20 g vaníliás cukor
6-7 evőkanál cukor

ízlés szerint porcukor a tetejére

Nekem itt Németországban kétféle édesség hiányzik nagyon, az egyik a 
dobostorta, a másik a krémes. Kénytelen vagyok magam elkészíteni, és 
sok keresgélés után nekem ez a recept vált be.
A tésztát kivesszük a csomagból, és kettőbe vágjuk, hogy 2 db kb. 20 x 25 
cm-es téglalapot kapjunk (amik sülés után kb. 18 x 23 cm-esek lesznek). 
A tetejére kerülő lapot egyforma négyzet nagyságban bevágdossuk.
A sütőpapírral együtt sütőlemezre helyezzük őket. Villával több helyen 
megszurkáljuk, és előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt szép arany-
színűre sütjük. Ha kész, kivesszük a sütőből és hagyjuk kihűlni.

A krémhez a pudingport összekeverjük 1 evőkanál cukorral, öntünk bele 
kb. 150 ml hideg tejet, majd összekeverjük.
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A tejet feltesszük forrni a 2 evőkanál vaníliás cukorral és mehet bele a to-
jás. Ha felforr, beleöntjük a pudingporos tejet és állandó keverés mellett 
egy sűrű pudingot főzünk belőle.

Ezután a tejszínhabot nagy fokozatú habverővel kemény habbá keverjük.

Összeállítás:

Az alsó lapot beleteszem egy mély tepsibe, beleöntöm a pudingot, tetejé-
re a felvert tejszínhabot. Ezután a tetejére kerülő leveles tésztát is szépen 
felhelyezem. 
Ezután teljesen kihűtjük, majd mehet a hűtőbe is legalább egy órára. 
Hűtőbe tesszük, és kb. 1 óra múlva már fogyasztható. Tálaláskor szórjuk 
meg kevés porcukorral a tetejét.

Nagyon finom sütemény, és gyorsan elkészíthető!
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Kadi‘S, azaz 

Kadi Fatiha

TortaBUMM: Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a cukrászattal?
Fatiha: Először is enged meg, hogy megköszönjem a megkeresésedet!
Visszagondolva, azt hiszem hirtelen tűnhettem fel a magyarországi tor-
tadekorációs iparban. Anno nem tudatosan, de sikerült új szellőket, új 
stílust behoznom a művészetek területére. A szabad kézi festés szépsége, 
a csokoládé festészet öröme és a cukorbaba modellezés leginkább, ami a 
nevemhez kötődik

TortaBUMM: Mely technikákat oktatod manapság?
Fatiha: Most leszűkült a modellezésre az oktatás, de hamarosan szeret-
ném újra bevezetni az összes technikát magánoktatás formájában.

TortaBUMM: A cukorfigurák is jelentős teret foglalnak a munkádban.
Fatiha: Így van, ez volt az a terület, ami engem is állandóan fejlődésben 
tartott, mert van bőven mit tanulni. 3D-ben kell gondolkodni és nem 
2D-ben, így jóval nagyobb figyelmet igényel.
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TortaBUMM: Milyen tanácsot adnál 
azoknak, akik most ismerkednek a 
figurakészítéssel?
Fatiha:  Mindig azt szoktam taná-
csolni a tanítványoknak, hogy mielőtt 
nekiállnak modellezni, rajzolják le, 
tervezzék meg, mit szeretnének meg-
valósítani. Nagyon fontos, hogy előre 
fejben meg legyen a terv. Így ha meg-
van a vázlat, sokkal könnyebb az ará-
nyokat, színeket egyben látni. Mindig 
tiszta kézzel, tiszta környezetben dol-
gozzunk, mert rengeteg bosszanko-
dástól mentjük meg magunkat. Pl: 
kifolyt festék foltok, vagy szöszös 
pulcsi.
TortaBUMM: Van titkod is?
Fatiha:  Titok nagyon nincs. A legnagyobb titok az, ha megállás nélkül 
gyakoroljuk a különböző formákat. Nagyon fontos még az alapanyag! 50 
%-ban a jó minőségű alapanyag az, ami meghozza a sikerünket, így ne sa-
jnáljuk rá a pénzt, ha szép munkát szeretnénk.

TortaBUMM: Figurákhoz milyen anyagot ajánlanál?
Fatiha: Én 2 márkával dolgozom: a magyar Smartflex Velvettel, és az olasz 
Saracino márkával

TortaBUMM: Mikor készítsük el a figuránkat egy rendeléshez?
Fatiha: Függ nyilván a nehézségi fokozattól, de mindenképp számoljunk 1 
nappal a készítését illetően. 2 napot pedig adjunk a száradásnak.

TortaBUMM: Milyen visszhangja van a figurakészítő kurzusaidnak?
Fatiha: Ez egy örök közkedvelt terület. Mind a tanulók körében, mind a 
megrendelők is szeretik. Kreatív, és rengeteg stílusban lehet megvalósítani a 
figurákat. Azt gondolom, ez a technika kell a cukrászathoz. Fejleszti az arány 
érzékünket és szélesíti a repertuárunkat.
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TortaBUMM: Mely dekorációt kedvelik leginkább a megrendelőid?
Fatiha:  Nálam ezek a művészeti vonalak eléggé megoszlanak, mert na-
gyon szeretem az összeset, és ezt a vevők is látják, és kihasználják! Őszintén 
azt kell mondjam, hogy talán elegánsabbak a festményes torták, és igyek-
szem a vevőket mindig erre terelni.

TortaBUMM: Fantasztikus festményeket készítesz Airbrush készülék-
kel. Milyen készüléket ajánlanál a kezdőknek?
Fatiha: Nagyon köszönöm a dicséretet! Ez attól függ, hogy mit szeretne az 
ember. Ha torta lefújására szeretné a készüléket, elég lesz számára a „ba-
bagép”, de ha komolyabb mintákat, fotókat szeretne megvalósítani, min-
denképp olyat vásároljon, amit lehet állítani. Sok jó márka létezik, akár 
Magyarországon is lehet komoly haladó gépet venni, de most már könnyen 
beszerezhetünk külföldről is csoda szetteket.

TortaBUMM: Milyen festékekkel dolgozol szívesen?
Fatiha:  A kedvenc festékeim a Fractal Colors termékcsalád. Velük dol-
gozom régóta és nem véletlenül! Kipróbáltam nagyon sok márkát már, de 
borzasztóan büszke vagyok arra, hogy gyakorlati tapasztalatokból állít-
hatom, a legjobb a mi magyar festékünk. Erősen pigmentáltak, és kevés is 
elég sokszor belőlük. A színskáláját pedig egyik nemzetközi testvére sem 
éri utol. De, ami a legfontosabb MAGYAR!



TortaBUMM: Rengeteget utazol a munkád során. Merre jártál le-
gutóbb? 
Fatiha:  Idén Párizsban és Németországban voltam többször. De jártam 
már Bécsben, Londonban, Spanyolországban, és Dubai is szerveződik. A 
szervezettség mindig kifogástalan, az emberek temperamentuma változik 
országonként. Vannak visszahúzódóbbak, de vannak szabadabb szájú cso-
portok is, akiket picit jobban kell tartani és vezetni. 
Ehhez viszont már hozzászoktam. Eléggé empatikus személy vagyok, 
könnyen igazodom és érzem az embereket. Érdekes látni, hogy a tortade-
korálás mindenhol más és más szinten jár. Vannak nemzetek, akik lassab-
ban nyitnak az újdonságokra, valakik pedig csak úgy szívják magukba a 
technikákat. Ilyen Magyarország is. Nyugodt szívvel mondhatom, mi is a 
topp tortások közelében állunk!



TortaBUMM: Hogyan árulhat valaki otthonról süteményeket hivatalo-
san Magyarországon?
Fatiha:  A nyugodt lelkiismerethez az kell, hogy legyen egy legális 
műhelyünk és cégünk, amellyel könnyen megvalósíthatjuk az álmainkat.  
Ha ezek a rendelkezésünkre állnak olyan termék családokat hozhatunk 
létre, amiknek csak a képzeletünk és a tudásunk szab határt. Az enge-
délyek egy része elég rugalmas, hiszen területtől függnek sokszor. Vannak 
olyanok, amiknek mindig és mindenkinek meg kell felelni.  Jó, ha van egy 
külön helységünk a mindennapi használatos helységektől. Függ az egyén 
álmaitól, hogy mennyire akar komolyan foglalkozni ezzel a szakmával. 
Természetesen mindenki a saját konyhájában kezdi el. Így van jól, hiszen 
látnunk kell, mennyire áll a kezünkre, mennyire tudnánk ezt nap, mint nap 
végezni. Viszont, ha látjuk, hogy komolyodik a szándék, érdemes lépni.

Ahogy említettem, ez a két legfontosabb: egy legálisan működő cukrász 
műhely, és egy cég, ami jogosult arra, hogy árulhassa a termékeket.



TortaBUMM: Új vállalkozásba, új termék fejlesztésébe kezdtél.
Fatiha:  Így van! 2018 tavaszától tesztelem őket és még a mai napig 
igyekszem úgy alakítani, hogy finomak legyenek és egészségesek. Az egész 
nyarat a műhelyemben töltöttem, úgyhogy bízom benne, hogy tetszeni fog 
a nagyközönségnek.
Az igazság az, hogy a saját szervezetem jelzett már az év elején… Telítődött 
a szervezetem a cukorral, liszttel és laktózzal. Természetesen ezt ne úgy 
képzeld el, hogy állandóan a termékeimet ettem, de elkerülhetetlen az ál-
landó kóstolás, még akkor is, ha már kész receptekkel dolgozom. Plussz, 
az egész család édesszájú, mindig van otthon valami édes. Ezért úgy dön-
töttem, radikális változásra van szükségem, és ez csakis úgy hiteles, ha a 
munkámban is átalakítok mindent.

Jómagam mindig túlsúlyos kislány voltam és az évek alatt rengeteg tanulá-
son, lelki fejlődésen mentem át, aminek köszönhetően le tudtam adni 35 
kg-t.  A sors fintora, hogy a cukrászathoz irányított az élet. Kifejlesztettem 
egy olyan süti családot, ami vegán, mindenmentes és fehérjét is tartalmaz. 
Most érzem azt, miért vagyok itt! Elhatároztam segíteni fogok azoknak az 
embereknek, akik hasonlóan küszködnek, mint ahogy én is tettem. Így a 
célközönségem a túlsúlyos emberek, allergiások és testépítők! Ahogy si-
kerül piacra dobni a sütiket, mentoring programokat szeretnék bevezetni, 
ahol inkább a gondolkodásmód és lelki beállítottságon változtatunk, ah-
hoz, hogy elérje az ember a céljait. Ez a munka elkerülhetetlen az életmód-
váltáshoz. Első szakmám grafológus és írásszakértő, így kicsit visszanyúlok 
majd ehhez a pályához is. 



TortaBUMM: Mik a terveid a jövőre nézve?
Fatiha: A terv, egyenlőre egy csúcstermék megalkotása. Utána piacra 
dobása és elterjesztése, majd egy cukrászda.
Mindig nagyban gondolkodom! 

Kicsit félek is, mert már most elképesztő kereslet van az új termékekre, és 
már alig várják, hogy megjelenjen. 

Hamarosan néhány receptet is megosztok veletek! 

Így készülnek a cukor kövirózsák:


