
Göllner torta 

A recept kitalálója: Porkoláb Nóra 

Hozzávalók (egy 16 szeletes tortához): 

Piskóta:  2 tojás; 4,5 dkg liszt; 0,5 dkg kakaópor; 4 dkg kristálycukor 
Mentás krém: 1 csokor mentalevél; 20 dkg tejszínhab; 1dl víz; 1 dkg cukor; (1 csapott tk. agar-agar), 

zöld ételfesték 
Csokis krém: 2 tojás; 3 dkg cukor; 0,3 dl tej; 20 dkg étcsokoládé; 30 dkg tejszínhab (1 csapott tk. 

agar-agar) 
Csoki máz: 0,5 dl tej; 10dkg étcsokoládé 
 

Elkészítése: 

1. Piskóta: szétválasztjuk a tojásokat és a fehérjéből kemény habot verünk, mikor már 

majdnem kész a fehérje, beletesszük a cukor 2/3 részét és még egy picit tovább 

verjük. A sárgájából könnyű habot verünk a maradék cukorral. Gyors könnyed 

mozdulattal a fehérjébe keverjük a sárgáját, majd beleszitáljuk a lisztet és a 

kakaóport. Óvatosan és minél kevesebb mozdulattal keverjük el, hogy ne törjön össze 

a tojásfehérje. 180°C-on 10-15 percig sütjük, sütőpapírral bélelt tortaformában. 

2. Mentás krém: A cukrot beleöntjük a vízbe és egy edénybe felrakjuk forrni (akkor jó, 

amikor buborékot lehet belőle fújni.) Közben lemossuk a mentaleveleket, és apróra 

vágjuk. Ha kész a szirup belekeverjük, és botmixerrel még lehet picit aprítani. Amíg 

hűl egy picit, felverjük a tejszínhabot (érdemes mind a fél kilót, de csak a felét tesszük 

bele) és mielőtt teljesen megdermedne a szirup, langyosra hűlt, összekeverjük a 

habbal. Tehetünk hozzá egy kis zöld ételfestéket, hogy élénkebb legyen a színe.   

A tortaformába tesszük a piskótát, és elkenjük rajta az összes krémet. 20-30percre 

fagyasztóba tesszük, hogy gyorsan megszilárduljon a krém. 

3. Csokis krém: A tojást, cukrot, tejet egy edénybe elkezdjük főzni egyfolytában keverve 

(nehogy rántotta legyen a tojásból!), míg picit el nem kezd sűrűsödni. Akkor gyorsan 

ráöntjük a csokira, és addig keverjük, míg szépen el nem olvad benne. Majd 

belekeverjük a tejszínhab másik felét is. 

A krémet a mentás krémre öntjük, és szépen elsimítjuk a tetejét, majd fagyasztóba 

tesszük dermedni. 

4. Csokimáz: felforraljuk a tejet és ráöntjük a csokira, addig keverjük, míg szép fényes 

nem lesz, majd ráöntjük a kész torta tetejére és dermedni hagyjuk. 

Tálalás előtt érdemes a formában hagyni és min. 5-6 órát hűtőben tartani. 

Megjegyzés: Hogyha a krémet zselatinnal készítjük, lapzselatinból 2 lap kell krémenként; vagy 2 dkg 

egy krémhez. A zselatint be kell áztatni egy pici vízbe. Ha agar-agarral szeretnénk készíteni, akkor 

krémenként egy csapott teáskanálnyit egy pici vízben fel kell forralni, és amikor langyos, a krémhez 

önteni. 


