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ÉDES 
EMLÉKEK
SWEET MEMORIES

FOTÓ PHOTO BY BOOOK KIADÓ/SZENDEFF LŐRINC

AZ ÉDESANYÁK SÜTEMÉNYEIRE MINDENKI SZÍVESEN 
EMLÉKSZIK VISSZA. BERNÁTH JÓZSEF SÉF RECEPTJEINEK IS 
EZEK A GYERMEKKORI BOLDOG PILLANATOK ADTÁK MEG 
AZ ALAPJAIT. NEMCSAK POMPÁS RECEPTEKET KAPUNK, 
HANEM EGY KIS BETEKINTÉST IS A MESTER KEDVENC 
ÉDES ÍZEIBŐL ÉS MÉG ÉDESEBB EMLÉKEIBŐL.

EVERYBODY LIKES TO REMEMBER THE CAKES THEIR 
MOTHER USED TO MAKE. THE RECIPES OF CHEF JÓZSEF 
BERNÁTH WERE ALSO BASED ON THESE HAPPY MO-
MENTS OF HIS CHILDHOOD. NOT ONLY DO WE GET 
GREAT RECIPES, BUT ALSO A LITTLE INSIGHT INTO 
THE MASTER’S FAVOURITE SWEET BITES AND 
EVEN SWEETER MEMORIES.

A receptkönyv a BOOOK Kiadó 
gondozásában jelent meg.
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„A fővárosban a málnalekváros 
változata a legelterjedtebb
– amit én gyerekkoromban 
nem is kóstoltam. Ellentétben 
a tojásfehérje-habos verzióval,
vagyis a szolnoki islerrel!”
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A lisztet, a porcukrot, a sót és a vaníliás cukrot 
alaposan elkeverjük. Ezután belemorzsoljuk 
a  felkockázott hideg vajat vagy margarint. Hoz-
záadjuk a 2 tojássárgáját, és addig gyúrjuk, amíg 
a masszánk összeáll egy gombóccá, majd fóliába 
csomagoljuk. Enyhén meglapogatjuk, hogy min-
den részen egyenletesen hűljön majd a tészta, és 
15 percre hűtőbe tesszük. Közben a sütőt előme-
legítjük. A tésztát lisztezett deszkán 2 mm vastagra 
nyújtjuk. Ha a nyújtás közben enyhén törne a szé-
le, ne ijedjünk meg – ez normális! A kezünk me-
legével lágyíthatunk egy kicsit a tésztán, így nem 
fog megrepedni. Egy 6-7 cm átmérőjű pogácsa-
szaggatóval kiszúrjuk a tésztát. A leeső darabokat 
összegyúrjuk, és azt is hasonlóképpen nyújtjuk 
és formázzuk. Addig ismételjük ezt a folyamatot, 
míg el nem fogy a tészta. A linzerkörök tetejét 
semmivel sem kell megkenni, egyenesen mehet-
nek az előmelegített sütőbe. 13-15 percig sütjük. 
Ha csak enyhén barnul meg a tészta, omlós lesz 
a linzerünk, ha barnára sül, akkor betöltve is ro-

pogós marad. A kisült linzereket hagyjuk kihűlni.
Amíg a tészta hűl, felverjük a fehérjehabot. Ehhez 
szükségünk lesz egy nagyobb fém keverőtálra és 
egy olyan lábasra, amire úgy passzol a fémtálunk, 
hogy az alja nem ér a vízbe. A lábasba felteszünk 
forrni 2 ujjnyi vizet. A tojásfehérjét elkeverjük 
a porcukorral a fém keverőtálban, majd a gőzölgő 
vízre helyezzük. Gépi habverővel kemény habbá 
verjük. Amikor már jól tart a habunk, levesszük 
a gőzről, és hozzáadjuk a citrom átszűrt levét. Ala-
csony fokozaton tovább keverjük, egészen addig, 
amíg ki nem hűl. Ez körülbelül 4-5 perc. Csil-
lagcsöves habzsákba töltjük a habot. Vízfürdőn 
megolvasztjuk a csokoládét a vajjal vagy az étolaj-
jal. Ha elkészült a hab és a csokoládébevonat, ki-
hűltek a linzerek, nekiállunk az islerek összeállí-
tásához. Néhány linzert megkenünk lekvárral, és 
összeragasztjuk egy másikkal, néhányra pedig egy 
szép halmot nyomunk a habból. Ezután mind 
a kétféle islert bevonjuk csokoládéval. Amennyi-
ben szeretnénk díszíteni, hagyjunk meg egy ke-
vés olvasztott csokoládét, a bevont islereket pedig 
tegyük hűtőbe pár percre. Amikor megdermedt 
a bevonat, húzzunk csíkokat az islerek tetejére. 

Mix the flour, powdered sugar, salt and vanilla 
sugar thoroughly. Then crumble the cold butter or 
margarine. Add the 2 egg yolks and knead until 
our mass is assembled into a scoop and wrap in 
foil. Lightly swirl the dough to cool evenly over 
each portion and place in the refrigerator for 15 
minutes. Meanwhile, preheat the oven. Roll the 
dough on a floured board to 2mm thick. Don’t 
be afraid if it slightly cracks around the edges 
while stretching – it’s normal! We can soften the 
dough a bit with the warmth of our hands, so it 
won’t crack. Cut out 6-7 cm diameter circles with 
a cookie cutter. Gather the scrap dough, knead, 
stretch and shape similarly. Repeat until you’ve 
used up all the dough. The patties can go straight 
into the preheated oven without egg wash. Bake 
for 13-15 minutes. If the dough is fair, our Linzer 
will be crumbly; if it is light brown, it will remain 
crispy when filled. Allow them to cool and beat 
the egg whites in the meantime. You will need a 
large metal mixing bowl and a pan that holds it 
in a way that the bowl’s bottom doesn’t touch the 

water. Fill up the pan with water for about 3 cm 
and bring it to boil. Mix the egg whites with the 
powdered sugar in the bowl and place it onto the 
steaming water. Use an electric beater to create a 
hard foam. When the meringue is solid, remove 
the bowl from the steam and add the lemon juice 
without the pulps. Keep whisking at low speed 
until it cools. This will take about 4-5 minutes. Fill 
the icing into a star-tipped decorating bag. Melt 
the chocolate with the butter or oil in water bath. 
Once the meringue and chocolate coating are 
done and the Linzers are cooled down, start set-
ting up the Ischlers. Spread jam on some of them 
and glue to a plain one, while place a nice pile 
of the meringue onto others. Coat both versions 
with chocolate. If you’d like to decorate them, set 
some melted chocolate aside and put the coated 
cookies in the fridge for a few minutes. Once they 
set, draw stripes on the top of them.

ISLER

ISCHLER MINI CAKES

HOZZÁVALÓK
A tésztához

200 g � nomliszt
30 g porcukor

1 csipet � nom só
1 csomag vaníliás cukor

120 g vaj vagy margarin
2 db tojássárgája

A habhoz
2 db tojásfehérje

100 g porcukor
1 kávéskanál citromlé

A töltelékhez
70 g málnalekvár

A bevonathoz
100 g étcsokoládé

10 g vaj vagy margarin

INGREDIENTS

For the dough
200 g all-purpose flour

30 g powdered sugar

1 pinch of fine salt

1 sachet of vanilla sugar

120 g butter or margarine

2 egg yolks

For the whip
2 egg whites

100 g powdered sugar

1 tsp lemon juice 

For the filling
70 g raspberry jam

For the glaze
100 g dark chocolate

10 g butter or margarine
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Előmelegítjük a sütőt 200 °C-ra. 3 nagyon vé-
kony piskótalapot fogunk készíteni, amiket egye-
sével sütünk majd ki. Az alább leírt folyamatot 
tehát háromszor ismételjük meg. 3 tojást szét-
választunk. Először a tojássárgáját verjük habos-
ra 40 g cukorral, majd a fehérjét kemény habbá 
a maradék 40 g cukorral és egy csipet sóval. Ösz-
szekeverjük a két tojáshabot, beleöntjük a  35  g 
olvasztott vajat, majd beleszitáljuk a lisztet, és 
habverővel eldolgozzuk. Szilikonos sütőpapírral 
bélelt tepsibe öntjük a piskótát, és 10-12 perc 
alatt megsütjük. Az összetört csokoládét vízgőz 
felett felolvasztjuk az 50 g vajjal és a kakaóporral. 
220 g szoba-hőmérsékletű vajat habosra keverjük 
60 g porcukorral. A 4 tojást feltörjük, hozzáadjuk 
a 100 g cukrot és a 2 csomag vaníliás cukrot, majd 
gőzfürdőn meleg habbá verjük. Ezután elvegyít-
jük a vajkrémmel és az olvasztott csokoládéval. 
A kihűlt piskótalapokat egymásra tesszük, és 
középen kettévágjuk – így lesz meg a szükséges 

6 lapunk. Egyet félreteszünk a karamellbevonat-
hoz. A krémből kiveszünk 70 grammot, a többit 
lemérjük, és 5 részre osztjuk. Összeállítjuk a tor-
tát. Az első piskótalapot megkenjük csokoládék-
rémmel, rányomjuk a következő lapot, majd újra 
krém jön, és így tovább. A félretett krémmel be-
vonjuk a torta oldalát. Az utolsó lapot egy étolaj-
jal vékonyan megkent fa vágódeszkára helyezzük. 
Mellé készítünk egy kancsó forró vizet, egy fém 
cukrászspatulát és egy nagy kést. Karamellt ké-
szítünk. Egy kis forralóedény alját megszórjuk 
a cukor egy részével, elkezdjük megolvasztani. 
Amikor már folyékony, ismét szórunk bele egy 
kis cukrot. Amikor az összes cukrot az edénybe 
szórtuk, öntsük rá a deszkán lévő tésztánkra, és 
oszlassuk el rajta egy spatulával. A forró vízbe 
mártott késről lerázzuk a vizet, és a karamelles 
tésztát 1,5-2 cm széles csíkokra vágjuk. Díszít-
sük a tortánkat karamelles csíkokkal, majd tegyük 
hűtőbe legalább 5 órára. Fogyasztás előtt hagyjuk 
5-6 percig szobahőmérsékleten melegedni a sze-
leteket, így élvezhetjük igazán a selymesen lágy 
csokoládékrémet.

Preheat the oven to 200 °C. We are going to 
make 3 very thin sponge cake sheets and bake 
them individually. Thus, the process described 
below is to be repeated three times. Separate 
3 eggs. First, beat the egg yolk with 40 g of sug-
ar, then beat the whites to a hard foam with the 
remaining 40 g of sugar and a pinch of salt. Mix 
the two egg foams, add 35 g of melted butter, 
sift the flour into the mixture and stir it gently. Pour 
the sponge cake mixture onto a baking tray lined 
with silicone baking paper and bake for 10-12 
minutes. Melt the crushed chocolate over water 
bath with 50 g of butter and the cocoa powder. 
Cream 220 g of room-temperature butter with 
60 g powdered sugar until light and fluffy. Crack 
4 eggs, add 100 g sugar and 2 sachets of va-
nilla sugar and beat to a warm foam over steam. 
Then mix with buttercream and melted chocolate. 
Place the cooled sponge cake sheets on top of 
each other and cut them in half in the middle to 
get the 6 sheets we need. Set one aside for the 
caramel coating. Take 70 grams of the cream, 
weigh the rest and divide into 5 portions. Let’s 
assemble the cake. Spread chocolate cream on 

the first sheet, place the next sheet on the top of 
it, spread cream again, and so on. Cover the 
side of the cake with the cream that has been set 
aside. Place the last sheet on a wooden cutting 
board lightly smeared with cooking oil. Place a 
jug of boiling water, a metal pastry spatula and 
a large knife next to it. We are going to make 
the caramel glaze. Sprinkle the bottom of a small 
saucepan with some of the sugar and begin to 
melt it. When it is liquid, sprinkle some more 
sugar and keep doing it with the entire quantity. 
When the sugar dissolved, pour the caramel onto 
the sponge cake layer that is resting on the board 
and spread it with the spatula. Dip the knife into 
the hot water, shake off the water and cut the 
glazed sponge cake into 1,5-2 cm wide strips. 
Decorate the cake with caramel strips and place 
in the fridge for at least 5 hours. Allow the slices 
to warm for 5 to 6 minutes at room temperature 
before serving so that you can really enjoy the 
silky-smooth chocolate cream.

DOBOSTORTA

DOBOSH TORTE

HOZZÁVALÓK

A piskótához
3 × 3 db tojás

3 × 80 g kristálycukor
3 × 1 csipet �nom só

3 × 35 g olvasztott vaj
3 × 80 g �nomliszt

A krémhez
200 g étcsokoládé
50 g + 220 g vaj

30 g kakaópor
160 g porcukor

4 db tojás
2 csomag vaníliás cukor

A karamellhez
150 g kristálycukor

INGREDIENTS

For the sponge cake
3 × 3 eggs

3 × 80 g granulated sugar

3 × 1 pinch of fine salt

3 × 35 g melted butter

3 × 80 g all-purpose flour

For the filling
200 g dark chocolate

50 g + 220 g butter

30 g cocoa powder

160 g powdered sugar

4 eggs

2 sachets of vanilla sugar

For the caramel glaze
150 g granulated sugar
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„A saját ízlésem 
szerint változtattam 
néhány apró dolgot 
a receptúrában, 
de a szögletes 
formához azóta is 
ragaszkodom.”
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A tésztához 
175 g � nomliszt

75 g porcukor
20 g kakaópor

1 csipet � nom só
3 g szódabikarbóna

20 g vaj
75 ml tej

A piskótához
6 db tojás

135 g kristálycukor
1 csipet � nom só
155 g � nomliszt 

A krémhez
22 g � nomliszt

8 g keményítő
25 g kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor
1 db tojássárgája

250 ml tej
100 g vaj

50 g porcukor
rum/rumaroma

„Nehéz dolog mindennap 
valami új süteménnyel 
előrukkolni. Anyukám 
mégis képes volt úgy 
megírni a menüt egy 

hónapra, hogy nem volt 
két olyan nap, amikor 

ugyanazt ettük volna.”
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A tésztához a lisztet, porcukrot, kakaóport, sót, szó-
dabikarbónát egy tálba szitáljuk, elkeverjük, majd 
hozzáadjuk a vajat és a tejet. Addig gyúrjuk, míg 
összeáll a tészta. Kettéosztjuk, majd lisztezett desz-
kán 2 mm vastagra nyújtjuk mindkettőt. A lapokat 
egyenként sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük,  
175 °C-ra előmelegített sütőben 12-14 perc alatt 
megsütjük. Közben elkészítjük a piskótát. Kettévá-
lasztjuk a tojásokat. Először a tojássárgáját verjük 
habosra 55 g cukorral, majd a fehérjét kemény hab-
bá 80 g cukorral és egy csipet sóval. Összekeverjük 
a két tojáshabot, majd beleszitáljuk a lisztet. A tész-
tát egy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, és ha ki-
sültek a kakaós lapok, betesszük a 175 °C-os sütőbe. 
18-20 percig sütjük. Ha elkészült, megfordítjuk, és 
még frissen lehúzzuk róla a sütőpapírt. Elkészít-
jük a krémet. A lisztet és a keményítőt elkeverjük 
a cukorral és a vaníliás cukorral, majd hozzáadjuk 
a tojássárgáját, és felöntjük egy kevés hideg tejjel. 

Csomómentesre keverjük, a  maradék tejet pedig 
feltesszük forrni. Amikor forró, egy keveset ön-
tünk a tojássárgájás-lisztes keverékhez, majd visz-
szaöntjük az egészet a forró tejbe, és sűrű krémmé 
főzzük. Amikor a krémünk sűrű pudingállagúvá 
válik, levesszük a tűzről, letakarjuk és hűlni hagy-
juk. Fontos, hogy amikor újra dolgozunk majd vele, 
a krém közepe is hideg legyen, különben kicsapódik 
a vaj. A szoba-hőmérsékletű vajat habosra keverjük 
a porcukorral, hozzáadjuk a  kihűlt főzött krémet 
és pár csepp rumaromát, majd jól elkeverjük. Vé-
gül 2 részre osztjuk a krémet. A rétegezést egy ka-
kaós lappal kezdjük. Ezt tesszük legalulra, rákenjük  
a krém egyik felét, majd rátesszük a piskótát. Erre a 
maradék krém kerül, végül a másik barna lap. Min-
den rétegnél alaposan nyomjuk rá a tésztát, így nem 
lesz levegős, könnyen lehet majd szeletelni. Tetsző-
leges méretű és formájú szeletekre vágjuk a lipcsei 
krémesünket, és tálaláskor meghintjük porcukorral.

Sift and mix all dry ingredients - flour, powdered 
sugar, cocoa powder, salt, baking soda – for the 
dough in a mixing bowl, then add butter and milk. 
Knead until dough comes together. Divide it in into 
two, roughly 185 g per serving and roll out both 
to 2  mm thick on a lightly floured board. Place 
the sheets individually onto normal size baking 
trays lined with baking paper, then bake them sep-
arately - or all in once in a convection oven – on 
175 °C in a preheated oven for 12-14 minutes. 
While the doughs are baking, we are going to start 
making sponge cake. Split the eggs. First, beat the 
yolks with 55 g of sugar until it gets fluffy, then the 
egg whites to a hard foam with 80 g of sugar and 
a  pinch of salt. Carefully mix them together and 
sift in the flour. Pour the sponge cake mixture into 
a normal sized baking tray lined with baking pa-
per and placed in a 175 °C oven when the cacao 
cake sheets are ready and removed. Bake it for 
18-20 minutes. When they are done, take it out 
from the oven, turn it over and carefully pull the 
baking paper off the hot pastry. We are going to 

make the cream. Mix the flour and starch with the 
granulated sugar and vanilla sugar, then add the 
egg yolk and some cold milk. Stir until the lumps 
dissolve and boil the remaining milk. While it is hot, 
add a little to the egg yolk and flour mixture, then 
pour it back into the hot milk and cook it into a thick 
cream. When our cream becomes a thick pudding, 
we remove it from the heat, cover it and let it cool. 
It is important that when we work with it again, the 
centre of the cream should be cold, otherwise the 
butter will precipitate. Cream the room temperature 
butter with the powdered sugar until fluffy, add the 
cooled cream, a few drops of rum flavour and stir 
it thoroughly. Finally, divide the cream into 2 parts. 
The layering begins with a cocoa sheet. Put this on 
the bottom, apply one half of the cream and then 
add the sponge cake. The rest of the cream follows 
and finally the other brown sheet. Press the dough 
thoroughly on each layer so it will not be airy and 
will be easy to slice. Cut our Leipziger cream cake 
into slices of any size and shape and sprinkle with 
powdered sugar when serving.

LIPCSEI KRÉMES

LEIPZIGER CREAM CAKE

A tésztához 
175 g �nomliszt

75 g porcukor
20 g kakaópor

1 csipet �nom só
3 g szódabikarbóna

20 g vaj
75 ml tej

A piskótához
6 db tojás

135 g kristálycukor
1 csipet �nom só
155 g �nomliszt 

A krémhez
22 g �nomliszt

8 g keményítő
25 g kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor
1 db tojássárgája

250 ml tej
100 g vaj

50 g porcukor
rum/rumaroma
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For the dough
175 g all-purpose flour

75 g powdered sugar

20 g cocoa powder

1 pinch of fine salt

3 g of baking soda

20 g butter

75 ml milk

For the sponge cake
6 eggs

135 g granulated sugar

1 pinch of salt

155 g all-purpose flour

For the cream
22 g all-purpose flour

8 g corn starch

25 g granulated sugar

1 sachet of vanilla sugar

1 egg yolk

250 ml milk

100 g butter

50 g powdered sugar

rum/rum flavour
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