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a cupcake-függőségemről és szenvedélyem-
ről védőbeszédet kellene tartanom valaha 

is, az valahogy így hangoznék: Judit vagyok, 
cukrász és imádok sütni. A sütés számomra 

nemcsak afféle hobbi, hanem az örökségem. Sütök, 
mert élvezem, de főleg azért, mert a lényem elvá-
laszthatatlan részévé, szinte a „természetemmé” 
vált. És sütök az illatokért, az ízekért, ami pedig 
a sütés elválaszthatatlan része, azaz „termé szete” 
– és az emlékekért, amiket felidéz. Az  otthon, a 
szeretet, a család múltbéli és jelenidejű emlékét. 
Az érzések nosztalgiája gyakran motivál az emlé-
kek felidézésére, és olyankor máris többet kívánok, 
mint az illatok és ízek emléke: az illatokat és az 
ízeket frissen akarom. Ez az összetett „szenvedély” 
irányít minduntalan a konyhába. 

Judit vagyok, cupcake-mániás. Mint minden-
ki más élete, az én mindennapjaim is tele vannak 

Cupcake-mánia 

HA TORTÁBÓL 
LENNÉK, 
MEGENNÉM 
MAGAMAT, 
MIELŐTT MÁS 
ENNE MEG!
a
EMMA  
DONOGHUE

MINDENKI AZT GONDOLJA, HOGY A LÁNYOK ÁLMA 
A TÖKÉLETES FÉRFI MEGTALÁLÁSA… PFFFF…  

UGYAN MÁR! A LÁNYOK ÁLMA AZ, HOGY 
SÜTEMÉNYEVÉS ÁLTAL FOGYJANAK LE…
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kérdésekkel, ám az én életemben a cupcake a 
válasz. Meggyőződésem, hogy egy remekbe szabott 
csészetortácskával – hacsak egy kicsit is – minden 
jobbá tehető. Problémákat ugyan nem tudok álta-
luk megoldani, de egy biztos: képes vagyok velük 
bárkit felvidítani. Évek óta készítek, ízesítek és 
dekorálok cupcake-et, mégis a mai napig izgalom-
mal tölt el minden elkészült, egyedi darab. Amikor 
előttem pompázik egy újabb csinos adag, káprá-
zatos, színes látványa és mennyei illata elfeledtet 
minden, ráfordított munkával töltött pillanatot.

GYERMEKKORI EMLÉKEK

Mélyen legbelül él bennem egy modell-alkatú 
lány, aki naponta kiált, hogy kijöhessen, megmu-
tathassa magát, és én naponta elhallgattatom 
egy cupcake-kel… Kislány koromban kezdő-

dött, ahol igazi régi     módi háziasszo-
nyok – a nagyanyáim, az édesanyám 
és a nagynénéim – között nőttem 
fel. Itt alakult ki bennem a tökéletes 
háziasszony képe, aki makulátlan 
otthont és háztartást vezet, a vacso-
ra mindig kész, mire a férje haza-
ér, miközben továbbra is mindig 
ápolt, divatos és szép képes maradni, 
látszólag minden szenvedés, időzavar 
vagy erőfeszítés nélkül. Gyermekkori 
emlékeimben az otthon ugyanilyen 
makulátlan. Finom ételek illatoznak 
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a tűzhelyen, a kanapén a huzat mindig frissen 
vasalt és ránctalan, rajta a díszpárnák mindig 
formásak és teltek… Ugyan a dolgozó nagyszü-
leim valósága egészen más volt, mégis, amikor 
először a tálak és keverőkanalak mellé engedtek, 
körülbelül ötévesen, kerek lett a világ. Akkor 
persze még nem tűnt fel, hogy egyszerű alapre-
ceptekre épül minden egyes finomság, amiért 
én feleltem. Mindennek az igazi célja csak jóval 
később tudatosult bennem: következetesen és 
bölcsen mindent megtettek azért, hogy megsze-
ressem és megértsem mindazt, ami a klasszikus 
otthonokat összetartotta. 

Régen a sütés nem divatos tevékenység volt, és 
nem számított hobbinak sem. Szükségszerű része 
volt a mindennapi családi életnek, egyszerű okból: 
ételt teremtett az asztalra. A  gyermekek sem 
csupán játékból sütöttek. A  sütés tudást adott, a 
gyermek figyelt és utánzott, vagy éppen egy darab 
leesett vagy maradék tésztával gyakorolt. Ez a fajta 
aktívan, nem iskolapadban megszerzett tudás, 
aminek alapjait a teljes körű oktatás szempontjai és 
megközelítése adták, sokkal inkább a felcseperedő, 
majd felnőtté váló énem részévé – ahogy korábban 
neveztem: „természetemmé” – vált. 

A  jelentős családi ünnepekre való felkészülés 
során a közös sütés nyugodt, boldog és kiegyen-
súlyozott hangulatot teremtett, amely lehetőséget 
biztosított arra is, hogy a gyerekek tanuljanak a 
múltról, a hagyományokról, a család erejéről és 
a közösségi életről. Az  egyik régi vágású kony-
hai titok, hogy egy sütemény alaprecept, amely 

AMIKOR 
KISGYERMEK 
VOLTAM, AZ 
ÉLET EGÉSZEN 
MÁST JELENTETT 
SZÁMOMRA; 
EGYSZERŰ VOLT, 
MINT PÉLDÁUL 
EGY CSÉSZE 
CUKROS TEA 
ÉS EGY DARAB 
SÜTEMÉNY, DE MA 
AZ EGÉSZ VILÁG 
SEM NYÚJTJA AZT 
AZ ÉLETET.
a
M.F. MOONZAJER
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gyorsan és egyszerűen összeállítható, számos, 
különféle sütemény alapját képezi. A  mai fiatal 
generáció nagymamái még mindig őrizgetik 
azokat a recepteket, amelyek hiba nélkül garan-
tálják az ízes sikert. Az  emlékek közös felidé-
zése, a hagyományok tisztelete, megismerése és 
továbbvitele, a sütés és a végeredmény közösség-
ben való élvezete nem más, mint maga a család.

Az  emlékek, a tudás, a hagyományok és a 
közösségi szellem csak akkor nyernek igazi értel-
met, amikor felidézzük és átadjuk azokat utóda-
inknak, és a minket körül vevő, értő környezet-
nek. Minden gyökereit tisztelő szakember tudja, 
érzi, mikor érkezik el az idő tudása, tapasztala-
tai továbbadására. S ahogy azt két régi mondás 
tartja: nem lehet elég korán kezdeni, és sohasem késő. 
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Ennek eleget téve máris lelkesen képzem nemrég 
született segédcukrászomat. A  professzionális 
konyhákban a konyha főnök-helyettes – franciául: 
sous-chef – a második a szakmai hierarchiában. 
Ő felelős a konyhai dolgok gördülékeny és hibát-
lan működéséért a konyhafőnök, cukrászat eseté-
ben a főcukrász távollétében. Ezek közé tartozik 
például a konyhai felszerelés tökéletes rendje, 
működőképessége, illetve a konyhába tévedő 
„avatatlanok” el- és helyreigazítása. Ő kérhető 
számon az éléskamra készleteiért (például, hogy 
ki és miért falt be mindent egy ültő helyében…), a 
konyha tisztaságáért (nem kevés gyakorlást igényel 
majd annak egyeztetése, hogy melyikünk mit ért tisz-
taság alatt…), és a további konyhai személyzet 
ki   képzéséért (mármint azokért, akik elég bátrak 
lesznek, hogy jelenlétünkben egyáltalán bemerészked-
jenek oda…). 

A  főcukrász-helyettes ugyancsak fel  -
adatai kö      zé sorolhatja a főcukrásznak 
való engedelmeskedést (no’ hiszen, ez se 
lesz piskóta…!), a konyhai folyamatok 
ellenőrzését, valamint a késztermék (tá   -
nyérból) ki- és (pocakba) beáramoltatását. 

Ádám, máris tréning alatt álló kis 
segédcukrászom már élete első pilla-
natától velem sütött, és úgy éreztem: 
nincs ellene kifogása. Most, hogy már 
napvilágot látott a kisfiam, szakács-
könyvről szakácskönyvre egyre köze-
lebb kerülhet a sütés rejtelmeihez. Én 
mindenesetre azon leszek. 
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De mi is az a cupcake (ejtsd: kapkék)? Néhányan egyszerű-
en azt mondják, a cupcake csupán egy látványosan kismin-
kelt muffin. A  hivatalos angol értelmező szótárak szerint 
a cupcake egy aprócska torta, amit tipikusan csésze alakú 
papírformában sütnek, és ízesített krémekkel díszítenek. 
Az angol Telegraph magazin az új és újabb cupcake-divat-
rohamokra reagálva egyszer azt a merész kijelentést tette, 
hogy a cupcake az új kokain. Igaz, ami igaz: a cupcake-má-
nia ragályos, függőséget okozó – kortól, nemtől függetle-
nül, hiszen egyedülállóan mégis uni verzálisan beilleszthető 
bármely mai, modern életstílusba. 

CARRIE BRADSHOW TUDJA…

Amikor édességről beszélünk, a kínálat zavarba ejtő: több száz 
desszert közül lehet választani. Pillanatnyilag azonban, a jól 
felépített, vonzó trendeket követve az emberek nem csupán 
„esznek valamit”, hanem egyre tudatosabb fogyasztóként 
divatos és népszerű harapnivalókat választanak. A legújabb 
cupcake-őrület a New York-i West Village Magnolia Bake-
ry-jéből indult abban a történelmi pillanatban, amikor a Sex 
és New York egyik emlékezetes epizódjában Carrie Brad-
show és barátnője, Miranda odalátogatott. A  jelzésértékű 
pillanatokra fogékony nézőben azonnal felmerül a kérdés: 
mi is annyira különleges ezekben a maroknyi sütemények-
ben, ami emberek ezreit készteti nap mint nap arra, hogy 
órákig álljanak sorban a kézműves cukrászdák előtt, arra 
várva, hogy kedvencük kihűljön, és dekorálható legyen? 
A cupcake amennyire kicsi, annyi titkot és üzenetet hordoz-
hat magában. Kivételesen elegáns jelenség, még sincs elegáns, 
azaz szalonképes módja az elfogyasztásának. 







A cupcake nem csak finom, de igen bájos szerzet 
is. Tökéletes szereplő lehet egy pompás esküvő fő 
attrakciójaként, emellett ideális méretű egyszemé-
lyes desszert – a cupcake fogyasztójaként soha senki 
nem érzi úgy, hogy már túl sokat evett. Remekül, 
szórakoztatóan szolgálja ki a gyerekek ízlését, de a 
legkifinomultabb alkalomhoz öltözve is, bármilyen 
eseményen helyénvalónak érzik a rajongói. 

Alapreceptjei alapján játszi könnyedséggel lehet 
kisebb és nagyobb adagokban készíteni, egysze-
rűen szállítható, és némi fantáziával csodálatos 
parti-ajándékká varázsolható. Nagyobb vendég-
seregnek felszolgálva megkíméli a háziasszonyt 
a tortaszeletelés kihívásaitól, és mivel mindenki 
egyenlő részt kap, senki sem érzi megrövidítve 
magát. Diszkrét mérete felment az őszinte vallo-
más alól: tortát akarok, tortát, és még több tortát… 

Úgy érzem, mindenkinek meg kell tapasztalnia 
a cupcake-élményt legalább egyszer az életében! 
A klasszikus, a modern, a szokatlan vagy éppen a 
meglepő cupcake-ízek között mindenki találhat 
magának megfelelőt. 

A  cupcake tökéletesen illik a kiegyensúlyo-
zott diétához: csak figyelni kell arra, hogy mindkét 
kezünkben egyenlő mennyiségű legyen…

cupcake-mánia • 15 


	_GoBack

