
 1 

2015 Cukrász döntő tételsora 
 

A döntő versenyen a minden versenyző egyforma terméket készít, 3 napi terméket, 3 

különböző formájú 60 g-os marcipán figurát, valamint egy db dísztortát 25 cm magas 

karamell vagy csokoládé dísszel.   

 

1. 6352-11 Cukrászati termékkészítés: 2 különböző termékcsoporthoz tartozó meghatározott 

darabszámú napi termék elkészítése, és tálalása valamint 3 db különböző formájú, 60 g 

tömegű marcipán figura készítése. 

 

A marcipán figurákhoz háromszoros marcipánt biztosítunk.  

A marcipán figura kombinálható karamell elemekkel. 

 A torták panírozáshoz szeletelt mandulát és ét tortadarát is biztosítunk. 

 

 

A versenybizottság 6352-11 Cukrászati termékkészítés gyakorlati versenyrészhez az alábbi 

termékek közül választ egy tortát és darabos napi terméket: 

 

 
1.) Készítsen 16 szelet tejszínes gesztenyetortát csokoládés felvertből, tejszínes 

gesztenyekrém felhasználásával! Díszítse cukrozott tejszínhabbal, és gesztenyepürével! 

Vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

 

2.) Készítsen Fekete-erdő tortát csokoládés felvert és csokoládés tejszínhab krém, 

cseresznyepálinkás tejszínhabkrém és főzött meggytöltelék felhasználásával! Díszítse 

cukrozott tejszínhabbal, cukrozott cseresznyével, csokoládé forgáccsal! Vágja félbe és 

helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

 

3.) Készítsen 16 szelet Eszterházy tortát, Eszterházy felvert és diós vaníliás Eszterházy-

krém felhasználásával, fondán bevonattal jellegzetes Eszterházy mintával! Az 

Eszterházy –torta, az Élelmiszerkönyv előírásaival készüljön! Vágja félbe és helyezze 

tálcára bemutatás céljából 

 

 

4.) Készítsen 16 szelet Dobos-tortát dobos lapok és tradicionális dobos krém 

felhasználásával!  A Dobos-torta az Élelmiszerkönyv előírásaival készüljön!  Vágja félbe 

és helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

5.) Készítsen 16 szelet tejszínes túrótortát világos felvert karika, és tejszínes túrókrém 

felhasználásával!  Rakja fel gyümölccsel, zselézze, vágja félbe és helyezze tálcára 

bemutatás céljából! 

 

6.) Készítsen 16 szelet puncstortát piskóta felvert karika felhasználásával, fondán 

bevonattal! Vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

7.) Készítsen 16 szelet legyezőtortát csokoládés felvert karika, világos piskótalap, és 

csokoládés vajkrém felhasználásával! Temperált csokoládéból készítsen a tortával 
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megegyező átmérőjű kerek csokoládé lapot, vágja 16 szeletre és helyezze a tortára a tetőt 

legyező alakban. Vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

8.) Készítsen 16 szelet tiramisu tortát, 2 db kerek piskótalap, babapiskóta, és tejszínes 

tiramisu krém felhasználásával. Díszítse kakaóporral, szeletenként cukrozott 

tejszínhabbal és felrakásos dísszel. Vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából!  

 

9.) Készítsen összesen 18 db vágott minyont, három féle ízben piskóta felvert, gesztenyés, 

citromos, és diós vajkrém felhasználásával, Mártsa ki fondánba, díszítse és helyezze 

tálcára bemutatás céljából! 

 

10.) Készítsen 20 db Robertin minyont, pomponett felvert és főzött krémet tartalmazó 

gesztenyés vajkrém felhasználásával!  Mártsa ki fondánba, díszítse, és helyezze tálcára 

bemutatás céljából! 

 

11.) Készítsen 10 db tejszínes képviselőfánkot forrázott tészta, főzött vaníliás sárgakrém, 

cukrozott tejszínhab felhasználásával díszítse dobos cukorral, szeletelt mandulával!    

Helyezze tálcára bemutatás céljából!  

 

12.) Készítsen 20 szelet Rigó Jancsit csokoládés felvert lap, csokoládés tejszínhab és 

temperált csokoládé felhasználásával szeletelje fel, egyenletes méretre! A Rigó Jancsi az 

Élelmiszerkönyv előírásaival készüljön! 

 

13.) Készítsen 10 db franciakrémest, leveles tésztából sütött krémlap, 0,5 l tejre 

számított főzött vaníliás sárgakrém, cukrozott tejszínhab felhasználásával. A főzött 

vaníliás sárgakrém az Élelmiszerkönyv előírásaival készüljön. Szeletelés után helyezze 

tálcára bemutatás céljából!  

 

 

14. ) Készítsen 15 db gyümölcskosarat, sárga linzer, vaníliakrém és vegyes gyümölcs 

felhasználásával, zselézze és helyezze tálcára egyben bemutatás céljából. 

 

 

2. 6276-11 Cukrászati termelési feladatok: 1 termékcsoporthoz tartozó, meghatározott 

darabszámú napi termék elkészítése és tálalása. 

A versenybizottság a 6276-11 Cukrászati termelési feladatok gyakorlati versenyrészhez az 

alábbi termékek közül választ egy különleges cukrászati terméket:  

 

 

1.) Főzzön, fagyasszon 2 kg vanília fagylaltot! Főzzön eper öntetet.  Készítsen 3 db 

fagylaltkelyhet, vanília fagylalt felhasználásával, díszítse fantáziadúsan faragott 

gyümölcsökkel, csokoládé díszekkel! 
 

 

2.) Készítsen 20 db konyakos meggyet alkoholban eltett meggy, fondan és temperált 

étcsokoládé felhasználásával. 

       

    

3.) Készítsen 500 g vágott mézgrillázs bonbont puhagrillázs és temperált étcsokoládé 

felhasználásával. 
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4.) Készítsen 24 db töltött csokoládé bonbont, formába öntve, tejcsokoládéból készült 

mogyorós ganache krém és temperált tejcsokoládé felhasználásával. 

 
 

5.)  Készítsen 3 db tányérdesszertet!  A tányérdesszert legalább két kis desszertből 

álljon, dísszel, öntettel. A desszertekhez, tojást, cukrot, lisztet, ét, tej, fehércsokoládét, 

tejszínt, zselatint, konyakot, málnapürét, diót, biztosítunk,   

 

 

 

3. Díszmunka készítése: szabadon választott alkalomra és témában 23 cm ø dísztorta 

készítése 25 cm magas karamell vagy csokoládé dísszel. 

 

A betöltött alap torta és a lekenéséhez szükséges vajkrém kivételével minden díszítő 

műveletet a versenyzőnek kell elkészíteni!  

Burkoláshoz Unidec tortaburkoló masszát, a díszhez izomaltot vagy csokoládét biztosítunk. 

 

Jó felkészülést kívánunk! 

 


