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Szereted a karamellt? Vagy még 
sosem volt szerencséd hozzá? S ha 

mégis, nem úgy sikerült a randi, 
ahogy elképzelted?

Nekem sikerült rögtön az első, és 
azóta is tart a nagy szerelem. Ezt 

a történetet szeretném elmesélni. 
Persze nem szerelmes regény for-

májában. Kicsit másképp. 101 tippet 
kínálok arra, hogyan is kezdjél neki 

a karamellnek, a cukornak.



Néha a karamell, néha a cukor szót 
fogom használni, de mindkettőn a 
karamellt – mint lefőzött anyagot – 
értem, ami használatra kész.

 Mindvégig a saját tapasz-
talatimra támaszkodom. Mindent, 
amit itt olvasol, kipróbáltam én 
magam is.

 Az elején egyszerű dolgok-
kal kezdem, majd ahogy haladunk 
a nehezebbek felé, egyre jobban 
meg fogod szeretni a karamellt. 
Legalábbis ez a célom!

 Született már pár cikkem a 
témában, de most közvetlenebb 
hangnemben íródnak soraim. Kér-
lek, engedd meg, hogy (továbbra 
is) tegeződjünk! Tanfolyamaim al-
kalmával még az ötunokás nagy-
mamákkal és a tizenhárom éves 
cukrászpalántákkal is tegeződünk. 
Bizony: nagymamák! Ugyanis min-
denkinek bátran ajánlom a „Ka-
ramell 101”-et, kortól és nemtől 
függetlenül.

 Elég is volt a bevezetésből, 
hiszen alig várod, hogy tanuljunk. 
Igazam van? Naná! Kezdjük mind-
járt az alapokkal! Ha azonban eze-
ket már tudod, akkor ezt a részt 
nyugodtan ugord át! 

 Mikor én elkezdtem, na-
gyon örültem volna egy segítő 
anyagnak. Mivel nem találtam se-
hol semmit, eldöntöttem, hogy 
majd én írok. Te pedig olvass és ta-
nulj!

 Megszületett a fejedben, 
hogy karamellezni kéne. Megnéz-
ted a neten: mi fán is terem a ka-
ramell? Sok mindent láttál, olvas-
tál. Még Cukor Show-n is voltál… 
Van már „karamell” című mappád 
a gépeden? Nincs? Akkor gyorsan 
csinálj, hogy tudd hova menteni a 
karamelles képeket és ezt az írást! 

Jó, tudom, még nincs felszerelé-
sed hozzá. De megnézted a neten, 
mire van szükség és miért. Itt jö-
vök én a képbe! Elmondom neked, 
hogy én mit használok és hogyan. 
Aztán majd te eldöntöd, hogy 
megfogadod-e ezen tanácsaimat, 
vagy sem. Ez már rajtad múlik. Én 
azért megfontolnám. 



Karamell-lámpa 
Ez nagyon lényeges dolog, mivel 
a cukrot a lámpa alatt fogod me-
legen tartani, hogy dolgozni tudj 
vele. Szeretném a pénztárcádat ki-
csit megkímélni, ezért nem azon-
nal a professzionális karamell-lám-
pát ajánlom neked. Persze ha 
megengedheted magadnak, akkor 
vedd meg, jó döntés! Nekem is van, 
de én sem ezzel kezdtem. A lámpá-
ra költött forintok egyébként nem 
jelentik a sikert; ez csak egy eszköz 
a kezedben a cél elérése érdeké-
ben. Egyelőre olcsón szerezz egy 
karamell-lámpát! Benne vagy? 

Íme az én egyszerű megoldásom: 

 Beszereztem egy íróasztal-
lámpát. Használat előtt azért el-
végeztem egy kis átalakítást rajta: 
a lámpa vezetékeit vastagabbra, 
a kapcsolóját erősebbre, a lámpa 
foglalatát porcelánra cseréltem. 
Javaslom, hogy vedd igénybe egy 
villanyszerelő segítségét a fenti 
átalakításokhoz – a balesetek elke-
rülésének érdekében. Fontos még 
egy 250 W-os fehér infraizzó, ami 
a villanyszerelési szaküzletekben 
kapható. Ez az izzó elég meleget 
fog biztosítani a karamell munká-
hoz.

Karamell-lámpa 

Ez nagyon lényeges dolog, mivel a 
cukrot a lámpa alatt fogod melegen 
tartani, hogy dolgozni tudj vele. 
Szeretném a pénztárcádat kicsit 
megkímélni, ezért nem azonnal a 
professzionális karamell-lámpát 
ajánlom neked.



250 W-os fehér 
infraizzó

Tungsram

Némó lámpa 

by  IKEA



 Silpat lap 
Szükséged lesz egy szilikonlapra, amire a ka-
ramellt öntöd, ugyanis erre nem ragad rá a for-
ró cukor. Szilikonlapot nagyon sokfélét lehet 
kapni; én a SILPAT márkát ajánlom. Sajnos ezzel 
nem spórolhatunk, mert a szilikonlapok között 
vannak olyanok, amelyek csak egy szilikonlap-
ból állnak, és vannak olyanok is, amelyekbe egy 
szövethálót erősítettek. Én ez utóbbiakat hasz-
nálom. Vegyél tehát Silpat márkát, nem bánod 
meg!

 Igaz, megint elköltöttünk 4-6 ezer forin-
tot, de nagyon megéri, mert ezeket a lapokat 
sokáig, és sütésre is tudod majd használni.

Szükséged lesz 
egy szilikonlapra, 
amire a karamellt 

öntöd, ugyanis 
erre nem ragad 
rá a forró cukor.

Én a SILPAT 
márkát ajánlom



Sütőtepsi, vagy egy 10 mm vastag kőlap 
Gondolom, hogy nem szeretnél venni egy 
másik munkalapot a konyhádba, ezért azt ja-
vaslom, hogy a szilikonlapot egy megfordított 
alacsonyabb tepsire, vagy egy kőlapra helyezd. 
Ezen fogsz dolgozni, a lámpa alatt melegen 
tartva a karamellt. A karamellt felülről kell me-
legíteni az izzó segítségével. Tehát a karamell 
melegen tartásához megvan a felszerelésünk. 
De azért még van néhány eszköz – a kezünkön 
kívül –, amit be kell szerezni.

A legjobb 
szerszám

Némó keze :-) 

A szilikonlapot 
egy megfor-
dított alacso-
nyabb tepsire, 
vagy egy kőlap-
ra helyezd. Ezen 
fogsz dolgozni



Gumikesztyű bárhol 
tudsz venni; legyen 
latex és hintőporos

Kéziszerszámok:
• gumikesztyű (bárhol tudsz venni; legyen latex és hintőporos, hogy könnyen felhúzhasd), 

• vastag kesztyű a meleg ellen (egyszerű kertészkesztyű, mely mindenhol beszerezhető), 

• olló (a gyerektől csenj el egy erősebbet!), 

• mini gázforrasztó (ezt keress a neten!), 

• alkohollámpa (borszeszégő) Erre mondok egy ötletet: http://intersan.hu, 

• rozsdamentes edény, 

• ecset (festékbolt),

• cukorhőmérő (ezt is keress a neten; kb. 4-5 ezer forint), 

• karamellpumpa. 

Vastag kesztyű a meleg 
ellen

Gumikesztyű



Olló

Cukorhőmérő

Mini gázforrasztó

Ecset

Alkohollámpa



Karamellpumpa
Nem szeretnél 12 ezer forintot elkölteni egy 
karamellpumpára, ezért itt egy pénztárcabarát 
megoldás: rendelj a neten egy vérnyomásmérő 
pumpát és hozzávaló gumicsövet (kb. 2500 fo-
rint)! Az autósboltban vegyél egy 15 cm hosszú 
és 0,8 mm átmérőjű sárgaréz fékcsövet (ez kb. 
pár száz forintba kerül)! Ne ijedj meg, ha csak 
girbegurbát találsz! Kérj olyat, amelyen van leg-
alább 15 cm egyenes darab; az már jó neked. 
Szépen elfűrészeled a kellő méretre, lecsiszolod 
a végeit, hogy ne legyen sorjás, kifertőtleníted, 
és a kép szerint összerakod a saját karamell-
pumpád. Végül az arcodra mosoly kerül, hogy 
milyen ügyes vagy, és milyen olcsón megúsz-
tad. 

Az arcodra mosoly kerül, hogy mi-
lyen ügyes vagy, és kész a karamell 
pumpád.

A karamell 
pumpával , akár  
ilyen gömböt is 
fújhatsz majd.



Ezekkel a felszerelésekkel már el 
lehet kezdeni karamellezni. Örülsz 

neki, nem? Hát persze! A későbbiek-
ben szép lassan mindent beszerzel, 

amire szükséged lesz még. Most 
térek vissza a kezedre, a legjobb 
szerszámra, ami mindig kéznél 

van, és mindenre tudod használni. 
Vigyázz rá, csak egy van belőle! 

Vagyis: egy pár. 

Biztos lesznek kérdéseid menet 
közben. Ha itt nem kapsz választ, 
akkor nézz szét a neten! Ha ott se, 
akkor nincs mit tenni, írj nekem, 

fogok válaszolni. Hogy mikor? Talán 
úgy egy hét múlva.  Telefonon csak 
akkor hívj, ha az asztalon a cukor, és 

„karamell SOS” van! De tényleg!

 Remélem, jól fogsz szórakoz-
ni, és persze tanulni az elkövetkező 

sok-sok részben.



Cukorelmélet
A szerszámokat már megismerted. 
Most nézzük, hogyan is kell meg-
főzni a karamellt! Nagyon figyelj! 
Lényeges dolgokat fogsz olvasni 
és látni, mert készítettem neked 
egy kis videót is a cukor főzésé-
ről. Előtte azonban jöjjön egy kis 
elmélet, de tényleg csak nagyon 
kicsi! Ha persze bővebben érdekel 
a cukrászat eme része, nézz körül a 
neten!

 A cukrászatban kétféle fél-
kész cukorkészítményt haszná-
lunk.

1. Főtt cukorkészítmény

2. Olvasztott cukorkészít-
mény

Mindkét csoportban a cukor az 
alapanyag.

1. Főtt cukorkészítmények

Ha a cukrot vízben oldjuk, akkor 
egy bizonyos cukormennyiség 
után a víz már nem képes több 
cukrot oldani, de ha elkezdjük me-
legíteni az oldatot, akkor ismét ké-
pes lesz további cukor felvételére, 
oldására. A cukoroldat töménysé-
ge és hőmérséklete alapján külön-
böztetjük meg a főtt cukorkészít-
ményeket.

• Hígító cukoroldat (leiter 
cukor) – A cukorszirupot 103-104 
°C-ig főzzük fel. Ezt a cukorkészít-
ményt a fondán hígítására, és még 
sok egyéb dologra használják a 
cukrászok.

• Fondán – A cukoroldatot 
115 °C-ra főzzük fel. Most nem té-
rek ki az elkészítésére; igaz, fon-
dánból is főzhetünk karamellt. Én 
a klasszikus fondánról beszélek, 
amivel a mignonokat vonjuk be. A 
torták burkolásához használt „fon-
dant” egy másik anyag.

• Karamell – A legkevesebb 
vizet tartalmazó cukorkészítmény.

2. Olvasztott cukorkészítmé-
nyek

• Doboscukor

• Koller

Most nem térek ki e készítmények 
ismertetésére!

Hurrá! Gyorsan átfutottuk ezt a 
részt is. Később elolvasod megint, 
és utánanézel az interneten.

Lehetne sokat írni a cukor miként-
jéről, de én inkább a gyakorlati 
tudást és az elkészült karamell fel-
használását szeretném megismer-
tetni veled.



Karamellfőzés
A karamell főzése, ahogy én javaslom 

 Egy recept a sok közül, ami alaprecept, 
és akár a nyalóka alapanyaga is lehet. Vannak 
további receptek is, de kezdésnek ezt érdemes 
elsajátítani. Ha majd nagy mágus leszel, akkor 
a húzott és a fújt karamellhez külön is más-más 
receptet fogsz használni.

KARAMELLRECEPT

Hozzávalók:

• 1000 g cukor

• 500 g víz

• 350 g glükóz

• 10 csepp borkősav oldat (1:1 arányban 
borkősav és víz keveréke)  



Fogjunk is hozzá!

 Egy tiszta edénybe beleöntjük a cukrot, 
a vizet, és feltesszük főzni. Bármin meg lehet 
főzni: indukciós lap, sima gáztűzhely; és akár 
a tábortűznél is! Na jó! Kicsit túloztam! Mindig 
tiszta edényt használj! A „csak kicsi leégett sár-
gakrém van benne, az majd kifő belőle” gondo-
latokat gyorsan felejtsd el!

 Ha csak egy kis kosz – nem odavaló 
anyag – marad a cukorban, akkor a végered-
mény borítékolhatóan kudarc lesz, mivel a 
cukorfőzet ki fog kristályosodni, és használha-
tatlanná válik. (Azért ne ijedj meg! Van egy egy-

szerűbb anyag is, amiből karamellt tudsz készí-
teni, ezzel is meg fogsz ismerkedni hamarosan.) 
Közben kimérjük a glükózt.

 Ha már forr a cukorszirup, akkor egy ka-
nál segítségével leszedjük a habját, így eltávo-
lítjuk a főzetből a szennyeződéseket, amiket a 
cukorgyártók benne felejtettek azért, hogy ne-
künk is legyen dolgunk. Aranyosak, nem? Nézd 
a videót!



Szépen leszeded a keletkezett habot, majd ez-
után hozzáadod a glükóz szirupot, mire a for-
rásban lévő cukorszirup kicsit lehűl, de hama-
rosan újra forrni kezd (kb. 110 °C). A következő 
lépés a karamell készítésében nagyon fontos! 
Ne ugord át, ne kerüld meg ezt a részt!

 A forrásban levő cukorszirupból min-
den kis szennyeződést el kell távolítani, még 
az edény falára ragadt cukorszemcséket is! Ezt 
egy ecset és egy kancsó víz segítségével fogjuk 
megoldani. Az ecsetet a kancsó vízbe mártjuk, 
és szépen az edény falánál lévő apró cukorkris-
tályokat a főzetbe mossuk. 

 Nagyon fontos a cukorfőzet körbemo-
sása! Ettől függ a sikerünk! Azért kell elvégezni, 
hogy ne maradjon cukorszemcse a főzetben, 
mert ha benne marad, akkor a cukoroldat „le-
döglik”, visszakristályosodik. Ennek elkerülésé-
re invertáljuk a cukoroldatot, a főzethez glükóz 
szirupot vagy valamilyen savat (pl. borkősav) 
adunk, invertálunk. Ha látunk még habot, ami 
esetleg szennyeződést tartalmaz, akkor az 
ecset segítségével szépen eltávolítjuk. 

 A fenti műveletet addig végezzük, amíg 
minden cukorkristály eltűnik az edény faláról. 
Ha ledöglik a cukor, akkor sajnos már nem lehet 
tovább használni. Viszont lesz egy szép nagy 
„kockacukrod”. Ezt akarod? Ugye nem? Figyelj 
tehát nagyon!

 A cukorfőzethez 150 °C-nál hozzáadjuk 
a 10 csepp borkősavat, és tovább főzzük 160 
°C-ig. Léteznek a cukoroldat hőmérsékletének 
ellenőrzésére olyan technikák, amelyeket ré-
gen használtak. Ezekkel is megismerkedünk, ha 
esetleg éppen kimerült az elem a hőmérődből.

• Szálpróba: a cukorfőzetből mintát ve-
szünk, az ujjaink közé vesszük és széthúzzuk. 
Ha kb. 2 cm-re szét tudjuk húzni szakadás nél-
kül, akkor a főzetünk kb. 105-116 °C.

• Golyópróba: ha a főzetből vett mintát 

golyóvá tudjuk gyúrni, a főzet kb. 115-118 °C.

• Hólyagpróba: egy dróthurkot mártunk a 
főzetbe, és mint a buborékfújót, megfújjuk. Ha 
szép buborék keletkezik, akkor a főzet kb. 115-
120 °C.

• Töréspróba: mintát veszünk, amit hideg 
vízbe teszünk. Ha törik a minta, akkor 145 °C kö-
rüli a főzet.

 Ha rám hallgatsz, akkor mindenképp ve-
gyél egy hőmérőt, amit csokihoz is tudsz hasz-
nálni. Ha elértük a 160 °C-ot, akkor a Silpat lapra 
öntjük a karamellt, majd kihúzzuk, és dolgozha-
tunk is vele.

 Mint ígértem, van egy anyag, amit a 
Jóisten a cukrászok kezébe pottyantott, s ami-
nek a neve izomalt. 

 Mi persze nem fogjuk kilószámra fo-
gyasztani az izomaltot, inkább gyönyörű ka-
ramell munkákat készítünk belőle. A gyere-
keknek én mindig kristálycukorból készítem a 
nyalókákat. Akkor rajta, nézzük meg, izomalt-
ból hogyan is készül a karamell! 

Glükóz



Izomalt recept:
Hozzávalók:

• 1 kg izomalt 

• 10 csepp borkősav oldat

 Egy tiszta edénybe beleöntünk egy kis 
izomaltot, majd elkezdjük melegíteni, és ahogy 
olvad, szép folyamatosan adagoljuk hozzá a 
többi izomaltot. Vizet nem adunk hozzá! Lega-
lább nem kell méregetni. Egyszerű és nagysze-
rű!

 Az izomalthoz 180 °C-nál 10 csepp bor-
kősav oldatot (víz és borkősav 1:1 arányú keve-
réke) adunk, majd tovább főzzük 190 °C-ig. Ezu-
tán Silpat lapra öntjük, és dolgozhatunk is vele.

 Bármennyi izomaltot fel lehet főzni, s 
mivel csak borkősav kell bele, nem lesz nehéz 
az arányokat megtartani. Az izomaltot színez-
heted is; én zselés ételfestéket ajánlok. Miután 
lefőtt az izomalt, egy hőálló kancsóba öntöd, 
és színezheted tetszés szerint. Ha porfestéket 
használsz, akkor azt forró vízzel keverd el, de ez 
esetben még az izomalt főzése közben színezz 
(120 °C)!

 Én az izomaltot javaslom a karamellezés 
elsajátításához, mert nagyon sokat lehet „nyúz-
ni”, és kristályosodásra szinte alig hajlamos. 
Tapasztalataim szerint igen sokszor újra lehet 
melegíteni, vagyis egy strapa anyag. A további-
akban ezt az anyagot fogjuk használni.

 Ja, az anyagiak! Sajnos, az izomalt nem 
olcsó dolog, kb. 2000 forint egy kg, de erre most 
mindenképp szánjál a keretből! A karamell 
munkáknál sosem maga az alapanyag a drága, 
hanem a munka, ami az elkészítéséhez kell. 



De jó, megvan a lámpa alatt a karamell, ami 
használatra kész! Szeretném a figyelmedet fel-
hívni, hogy a cukor nem játék! Nagyon forró tud 
lenni. Ha cukrot főzöl, a gyerekeidnek, a férjed-
nek, a barátodnak és a háziállataidnak tilos a 
bemenet a konyhába! 

 Nem is bonyolult a cukor főzése, igaz? 
Vagy már próbáltad, és nem sikerült? Nehogy 
feladd most, erre gondolni se merj!

Kihűlt izomalt, mint az üveg 

Kész is az izomalt főzése



Karamell munkák tárolása
Mielőtt elkezdenéd a gyakorlást, és a ka-
ramellszobrok, virágok készítését, nézzük meg, 
hogyan is tárold a kész termékeket, hogy minél 
tovább megőrizzék a ragyogásukat. Saját ta-
pasztalataim és praktikáim osztom meg veled. 
Mint eddig is. 

A karamell nagy ellensége a pára, így ha tehe-
ted, akkor páramentes helyen dolgozzál. Ha 
van légkondi, akkor azt érdemes működtetni, 
mivel nagymértékben szárítja a levegőt. Hasz-
nálj páratartalom-mérőt!  Vegyél a neten!

Pingi 

Nézzük, én hogyan oldom meg ezt a pára 
problémát! Amikor elkezdek karamellezni, és 
bekapcsolom a lámpát, akkor nálam 60-70% 
a páratartalom a lámpa közelében, amit egy 
kis mérővel szoktam mérni. Mikor már kb. egy 
órája dolgozok, akkor látványosan esik a pára-
tartalom – a lámpa környezetében – olyan 40-
50% közé. Ez egy újabb óra elteltével már csak 
30-40%. Vagyis látni, hogy a meleg levegő, amit 
a karamell-lámpa ad, kiszorítja a párás levegőt 
abból a környezetből, ahol dolgozol. Ha ekkor a 
helyiség más részén is megméred a páratartal-
mat, látni fogod, hogy csak a lámpa közelében 
esett drasztikusan. Ezért azt ajánlom, ha pl. egy 
virágot készítesz, akkor még „melegen” csoma-
gold  celofánzacskóba, ami ezután elzárja a pá-
rás levegőtől a karamell alkotásodat, s  így so-
káig szép marad.

Páratartalom 
mérő



Ha elkészültél a munkáddal, akkor berakod a 
dobozba, és melléteszed a páramentesítő pár-
nát. Így a dobozban 30% alá is csökkenhet a pá-
ratartalom, ami már nagyon jó érték Magyaror-
szágon. Egy használaton kívüli hűtőszekrénybe 
szoktam tenni 2 db páramentesítő párnát. Így 
szinte száraz marad az elkészített munka (pl. az 
egy hónapos karamell munkám is teljesen szá-
raz). 

Láthatod, hogy a még „melegen” elcsomagolt 
karamell szépen eltartható. Igen ám, de mi van 
akkor, ha már ragad a cukor, mert véletlen átug-
rottad ezt a részt? 

 Amikor nagyobb munkát készítesz, 
és nincs rá lehetőség, hogy mindent a lámpa 
közelében tartsál, a „ragadás” (pára) miatt ne-
hezebb dolgozni a karamellel, de még nincs 
veszve semmi. Persze, hogy nincs! Legalábbis 
tapasztalataim szerint. Próbáld meg te is!

Átlátszó 
műanyag 
henger

A celofánzacskót helyettesítheted egy átlátszó 
műanyag hengerrel, ebbe már nagyobb ka-
ramelldíszek is beleférnek, és nagyon szépen 
mutatnak. 

Ha több díszt készítesz (persze hogy többet 
fogsz, igaz?), akkor érdemes beszerezni egy 
nagyobb, légmentesen zárható dobozt (nézd 
meg egy svéd lakberendezési áruházban, én 
is ott vettem), és egy páramentesítő párnát (a 
PINGI márkát keresd a neten; legalábbis én ezt 
használom). Ez a párna több évig használható 
marad, mivel a mikrosütőben mindig újra és 
újra használhatóvá tehető. Ez a kettő nem kerül 
5-6 ezer forintnál többe, tehát megéri, hogy a 
karamell műved szép és fényes maradjon. 

Légmentesen 
zárható doboz



Tegyél el egy karamellvirágot a lámpa közelé-
ből! Látni fogod, hogy pár óra elteltével már 
ragadni fog bizonyos mértékben. Ekkor tedd 
vissza a lámpa közelébe, és észreveszed, hogy 
szép lassan újra száraz lesz a virág. Ez akkor is 
be fog következni, ha a páramentes dobozba 
teszed. DE: ha már több órát vagy napot csü-
csült a virágod/karamelldíszed a jó kis párás 
környezetben, akkor ne várj csodát! Le fogja 
ugyan szárítani, de a szép szatén fénye eltűnik.

Ajánlom még az elkészült virágok étellakkal 
való lefújását, ami nagyban meggátolja, hogy a 
pára elérje a karamellt. De csak abban az eset-
ben lakkozzál, ha az elkészült munka már szá-
raz, mert különben bezárod a párát pont oda, 
ahonnan szeretnéd elűzni. Télen, amikor fűtesz, 
szerencsésebb a helyzet, mert kevesebb a pára, 
nyáron viszont sokkal több.

A páratartalom sok mindentől függ: az épü-
lettől, a helyiségben használt gépektől; hogy 
sütünk vagy éppen főzünk-e a helyiségben; és 
persze, hogy milyen a szellőzés. De mi van, ha 
egy tortára kerültek fel a karamelldíszek? Ez jó 
kérdés, de erre is mondok egy megoldást, s az 
nem csak a karamellel díszített tortákra vonat-
kozik.

Ha szoktál esküvőkre is dolgozni, akkor ismered 
a problémát: elviszik a tortát (jobb esetben te 
viszed), szépen berakod a nem épp jól műkö-
dő hűtőszekrénybe, majd áldásod adod rá, és 
imádkozol, hogy minden jó legyen. Mi van ak-
kor, ha pont a te tortád van útban a hűtőben? 
Ha kicsit kirakják, mert a kaja nem fér be; csak 
egy kicsit, olyan 2-3 órára? Na, ha ezt látnád! … 
Jobb, hogy nem látod. 



Ha a hideg hűtőből kiveszed a tortát, szinte mindig lecsapódik 
rá a pára, amint szobahőmérsékletre kerül. Ez nyáron még in-
kább megtörténik. Mi a megoldás? Egy nagyobb műagyag do-
bozba teszed a tortát, és melléraksz egy, a fentiekben említett 
páramentesítő párnát. A dobozt lezárod légmentesen, majd 
ezután helyezed a hűtőszekrénybe. A páramentesítő párna a 
doboz belsejében elszívja a felesleges párát, s nem fog ragad-
ni a karamellvirágod. Ha így „bedobozolva” kiveszed a tortád a 
hűtőszekrényből, akkor a pára a tortád felülete helyett a doboz 
külső felére fog lecsapódni, és még a hőmérséklet-kiegyenlítés 
is meg fog történni. A fentiek – is – a saját tapasztalataim. Végre 
megmarad szépen a munkád. Ja, még nem is készítettél semmit! 
Na, gyerünk!

Tanulság: vegyél klímát! Na jó, csak vicc volt. De tényleg nagy 
segítség.



A cukor húzása
 A továbbiakban cukor alatt mindig 
izomaltot fogok érteni, mivel ezzel fogsz tanul-
ni. A Silpat lapon hagyod hűlni a cukrot, majd a 
külső széle felől kézzel elkezded befelé forgatni. 
Ezt addig ismételed, míg a cukor elválik a Silpat 
laptól. Ha ez megtörtént, akkor vedd a kezed-
be, és kezdd el húzni a cukrot! Érezd, hogy mi-
lyen az állaga! Ha meleg, akkor vegyél a sima 
gumikesztyű alá egy cérnakesztyűt!

 A cukor húzása közben a cukorba le-
vegő kerül, ezért fénytörés keletkezik. Emiatt 
látod szép fényesnek és szaténszerűnek a kara-
mellt. Egy fontos dolog: a karamellt mindig csak 
olyan 80%-ig húzzuk ki, mivel a virágszirmok 
készítésénél is húzni fogjuk, és ekkor érjük el 
majd a 100%-ot. Ha túlhúzzuk a cukrot, akkor 
a színe tejfehérre változik (fehér cukornál), és 
nehezebb lesz szép fényes szirmokat kihúzni.

 Tudom, most ez kínai neked, de próbáld 
ki: húzd ki a cukrot a fentiek szerint, majd egy 
kis részt vegyél ki a tömbből, és húzd tovább! 
Meglátod a kettő közötti különbséget, amiről 
beszélek. Nem szaporítom a karamellt, akarom 
írni: a karaktert; nézd meg a videót!

A cukor húzása közben a 
cukorba levegő kerül

Ha túlhúzzuk a cukrot, 
akkor a színe tejfehérre 

változik



Kezdődik a varázslat: 
a cukorral való igazi 

munka

Alapszirmok húzása
 Elérkeztünk a komolyabb részekhez, 
ahol kezdődik a varázslat: a cukorral való igazi 
munka. Már ott tartunk, hogy a kihúzott cukor/
cukrok (mert készítettél színes cukrot is) a ka-
ramell-lámpa alatt vannak, szépen meleged-
nek, s csak azt várják, hogy valami nagyon szé-
pet alkoss belőlük.

 Ha esetleg úgy érzed, hogy a karamell 
meleg a kezednek, akkor vegyél fel egy cér-
nakesztyűt, vagy egy, a kertészboltokban kap-
ható vékony kertészkesztyűt, és erre húzd fel a 
latex gumikesztyűt!

Vastag kesztyű a meleg 
ellen

A kertészkesztyű beleragad a cukorba, ezért 
mindig használj latexet is! Persze egy idő után 
nem fogod szeretni a vastagabb kertészkesz-
tyűt, mivel nem tudsz vele finoman fogni. Sőt, 
olykor a mintázata is meglátszik a kihúzott ka-
ramellen. Eljön majd az az idő is, hogy ledobod 
a vastag kesztyűt, és csak a vékony latex marad. 
Én mindig csak vékony latex kesztyűt veszek fel, 
amely szinte semmit nem véd a meleg ellen. 
Csak higiéniai okokból használom.

Másik megoldás a 
meleg ellen:  az ujjad 
végeire tegyél Hans-

aplastot, és erre húzd 
fel a gumikesztyűt



Három a Magyar 
igazság, így nem lesz 
meleg

Most időzzünk el egy kicsit a karamellszirmok 
kihúzásánál, ami nagyon sok virágszirom készí-
tésének az alapja!

 Nem lesz könnyű dolgom ezt veled így 
írva megértetni, de teszek egy próbát. Illetve, 
hogy lásd, mit igyekszem neked elmagyarázni, 
készítettem egy kis videót. Ha szükségesnek 
tartod, nézd meg akár ezerszer is!

 Fogj egy kisebb karamelltömböt (kb. 
olyan bögrényi mennyiség)! Vagy ügyesen le-
szakítasz a nagy tömbből, vagy ollóval levágsz 
belőle. Inkább az ollós módszert javaslom, de 
kinek így, kinek úgy fog jobban menni.

Fogj egy kisebb karamell-
tömböt (kb. olyan bögré-
nyi mennyiség) 

Mivel ezt a cukrot már előzőleg kihúztuk (olvass 
vissza), nem kell csak egy párszor húzni rajta 
egy kicsit. Vigyázz, nehogy most húzd túl!

 Tehát: van egy karamelltömb a ke-
zünkben. De álljunk meg egy szóra! A szépsé-
gért meg kell szenvedni, mondják, s ez igaz a 
karamellre is. Lefordítva: minél keményebb 
(hidegebb) a karamell, annál nehezebb dol-
gozni vele, viszont annál szebb eredményeket 
tudunk elérni. A melegebb, tehát lágyabb ka-
ramellel könnyebb ugyan dolgozni, de nem 
tudjuk olyan szép fényesre kihúzni a cukrot.

Széthúzás hatására 
szép fényes lesz a 

cukor



Igyekezz megtalálni azt a pontot, amikor még 
ki tudod húzni a cukrot; az hozza a legszebb 
eredményt. Miközben dolgozol, a többi ka-
ramelltömböt forgasd át, hogy ne olvadjanak 
el nagyon a lámpa alatt. Erre mindig figyelj! Ha 
esetleg nem figyeltél (szinte mindig), akkor azt 
fogod tapasztalni, hogy a lámpa alatt teljesen 
elolvadt a cukor, nagyon meleg lett, és már 
vastag kesztyűben sem lehet felszedni a Silpat 
lapról. Ekkor vedd ki a lámpa alól Silpat lappal 
együtt a forró karamellt, és tedd ki egy kicsit 
hűvösebb éghajlatra!  Némi várakozás után újra 
fel tudod szedni a karamellt, és tudsz vele dol-
gozni.

 Egy fontos dolog: ha már a kezedbe si-
kerül venni a cukrot – de még mindig nagyon 
melegnek, puhának érzed –, akkor igyekezz 
nem a cukor húzásával hűteni, mert akkor szin-
te biztos, hogy túl fogod húzni. Persze egy pá-
rat húzhatsz rajta, de inkább tedd ki a lámpa 
alól egy hidegebb helyre, és csak néha forgasd 
át! Így szépen lehűl a cukrod, és újra a megfele-
lő állagú lesz.

Na, de most vissza az elejére! Pont elég meleg és 
jó állagú a karamell, tehát elkezdheted a szirom 
kihúzását. Előtted a karamelltömb. Mindkét 
kezed mutató- és hüvelykujjával a tömb felső, 
feléd eső részét elkezded elvékonyítani; csak 
összenyomogatod. Ha már elvékonyodott a cu-
kor, akkor megfogod a cukor vékony részét, és 
elkezded széthúzni. Látni fogod, hogy a széthú-
zás hatására szép fényes lesz a cukor ott, ahol 
kihúztad. Ezután a szép fényes részből a jobb 
kezeddel (lehet a ballal is, ha neked így hozta 
a sors :-) kihúzol egy szép kerek szirmot úgy, 
mintha a nyelveden lenne egy hajszál, és igye-
keznél azt levenni róla.



Többször is válthatsz fogást, tehát újra meg újra 
megismétled a fentieket. Ha már elérted a kellő 
nagyságot, akkor vagy olló segítségével levá-
god a tömbből, vagy kézzel elcsíped, letéped a 
kész szirmot.

 Na, ezt nagyon nehezen sikerült leír-
nom. Azért érted, hogy is van? Na jó, én sem, 
tehát még átírom egy párszor ezt a részt.  De-
hogy írom! Itt egy kis videó, inkább mutatom! 

 A fenti mozdulatokat jól be kell gyako-
rolni, mert sok virágsziromnak ez lesz az alapja.

Sokféleképpen lehet alakítani a kihúzott szir-
mot, s szinte bármilyen virág elkészíthető be-
lőle: rózsa, orchidea, liliom, különböző kis virá-
gok… Na és persze a fantáziád által létrehozott 
virágok, amelyekkel sokszor fogsz még talál-
kozni.

 Gyakorolj, próbálj szirmokat húzni! A to-
vábbiakban erre nagy szükséged lesz.

Gyakorolj
           Gyakorolj
                    Gyakorolj



Karamellgömb készítése
Most a karamell fújásával fogunk megismer-
kedni. Egy egyszerű karamellgömb elkészí-
tésével kezdjük. A karamell fújása igen régi 
technika – hasonlóképp, mint az üvegfújás. A 
fújt karamellből nagyon sokféle díszítő elemet 
tudunk készíteni, mint pl.: gömb, hattyú, hóem-
ber stb. Megint csak a fantáziánk szab határt. 
Több fújt karamellt is összeilleszthetünk, így a 
végén egy nagy karamell alkotást kapunk. Most 
a karamellgömb elkészítésére térek ki. Ahogy 
haladsz és gyakorolsz (mert gyakorolsz, igaz?), 
egyre jobban fogod érezni a karamellfújás mi-
kéntjét, és a fantáziád is szárnyalni fog. Lássunk 
is hozzá!

Karamellpumpád már van. Ha nincs, térj vissza 
az első részhez, ott adtam tippet. Egy gömböt 
fogunk elkészíteni, amit sok mindenhez tudunk 
használni: karamell díszmunkákhoz, vagy akár 
önállóan egy tortára, díszként.

A karamell-lámpa alatt megmelegítjük a ka-
ramellt, majd egy kis darabot – jó dió nagy-
ságút – veszünk belőle. Ezt a kis cukrot szépen 
megformázzuk úgy, mintha tésztát gömbölyí-
tenénk, majd az ujjunk végét belenyomva egy 
gombafejhez hasonló formát készítünk. Ügyel-
jünk a falvastagságra! Hú, ez megint kínai, jöj-
jön a videó!

A gömbkészítésnél is igaz, amit már fentebb 
leírtam, hogy inkább hidegebb legyen a cukor, 
mint meleg. Elkészült a kis „gombafej” cukrunk, 
ezt most ráillesztjük a karamellpumpára. Nyílt 
lánggal megmelegítjük a pumpa rézcsövét, 
majd ráhelyezzük a „gombafej” cukrot. Ügyel-
jünk, hogy ne toljuk fel teljesen a rézcső végét a 
cukorhoz, mert akkor nem tudunk levegőt fújni 
a pumpával! Ráigazgatjuk a rézcsőre a cukrot, 
és jól összenyomkodjuk a csőnél, nehogy el-
szökjön a levegő.



Ezt követően óvatosan elkezdjük a pumpával 
fújni a levegőt, miközben egy ventilátor segít-
ségével hűtjük a gömb felső részét. És lám, szép 
lassan kialakul a gömb! Ahol esetleg a gömb 
rossz irányba nyúlik, azt a részt lehűtjük. Nem 
fog ott tovább nyúlni a karamell, hiszen elkezd 
keményedni. Viszont ahol még meleg, ott to-
vábbra is alakítható marad. Tudom, ez kicsit 
megint nehezen érthető, de leírni sem könnyű 
ezeket a mozzanatokat, ezért itt egy videó.

Bármilyen színű cukorral gyakorolhatunk, én 
mégis az átlátszó karamellt javaslom, mert így 
egyszerűen bele fogunk látni a gömbbe.

Próbáld ki melegebb, lágyabb, és hidegebb-ke-
ményebb cukorral is a gömb készítését! Tapasz-
talni fogod, hogy a legjobb a hidegebb cukor. 

Ha nagyon meleg, akkor nem lesz tartása a cu-
kornak, így csak azzal tudod „életben tartani” a 
gömböt, hogy fújod bele a levegőt. Igen ám, 
de egy idő után elfogy a pumpára tett cukor, és 
teljesen elvékonyodik, majd eldurran a cukor-
gömb. Ja, még nem vettük le a karamellpum-
páról a gömböt! Ezt majdnem elfelejtettem.

Begyújtunk egy szakácsfáklyát, és a karamell-
pumpa rézcsövét – ott, ahol találkozik a cukor-
gömbbel – elkezdjük melegíteni, majd óvato-
san forgatni, ahogy a megolvadt cukor engedi. 
Amikor már forog a gömb a csövön, egyszerűen 
lehúzzuk a kész gömböt. A gömb végét egyelő-
re meghagyjuk, de ha nincs rá szükség, akkor 
egy forró kés segítségével levágjuk.



Ráigazgatjuk a rézcsőre 
és jól összenyomkod-

juk a csőnél, nehogy 
elszökjön a levegő

Nyílt lánggal meg-
melegítjük a pumpa 

rézcsövét

Ezt követően óvatosan el-
kezdjük a pumpával fújni 
a levegőt

Majd ráhelyezzük a 
„gombafej” cukrot

Gombafejhez hasonló 
formát készítünk



Kész is 

Akkor szép ha 
látod benne 

magad

Ekezdjük melegíteni, majd 
óvatosan forgatni

És lám, szép lassan 
kialakul a gömb



Tehát megvan az 
üvegkancsó.

 Én a PYREX márkát 
ajánlom

Öntés
 Kicsit visszatérek az alapokhoz, a ka-
ramell öntéséhez.

 Amire szükséged lesz a karamell öntésé-
hez, az nem más, mint egy, a meleget jól tűrő 
üvegedény, vagy hasonló jénai tál. Emlékszel 
még, hogyan is kell az izomaltot megfőzni? Ha 
nem, akkor gyorsan keresd meg azt a részt! Két 
lehetőség közül választhatsz: frissen főzöl izo-
maltot, vagy a már régebben lefőzött izomaltot 
használod.

A mikróban 5-6 perc alatt 
felolvad az izomalt

 A frissen főzött izomalt használata talán 
előnyösebb. Én a versenyek alkalmával mindig 
ezt használom, mert valamivel szebb ered-
ményt lehet elérni vele, mivel kevesebb lesz a 
levegőbuborék az öntött karamellben. Persze a 
buborékok nem hibák. 

Tehát megvan az üvegkancsó. Én a PYREX már-
kát ajánlom. Nagyon sokat kibír, nem is hinnéd! 
Én nem kímélem, bátran beleöntöm a 190 oC-
os cukrot. Azért te legyél körültekintő!

Szilikon gömbformát 
fogunk használni



A főzés után az üvegkancsóba öntöm a cukrot, 
vagy a már előzőleg lefőtt és kihűlt izomaltot 
összetörve teszem a kancsóba. A mikróban 5-6 
perc alatt felolvad. Néha kiveszem a mikróból, 
és óvatosan megkeverem. A cukor mindig le-
gyen forró! Nem is tudom, kb. 140 oC.. Majd 
megnézem neked. Én nem szoktam mérni. Egy-
két öntés után magad is ráérzel.

 Öntésre kész a cukor; ilyenkor színezhe-
ted is. Egy Silpat lapot (használhatsz vinil lapot 
is, ekkor nagyon szép fényes felületet kapsz) te-
szel az asztalra, majd tetszőleges formákat ön-
tesz rá. Ez a karamellöntés legegyszerűbb mód-
ja. Megvárod, míg kihűl, és már használhatod is 
a karamell kreációdhoz.

 Ha szeretnéd, hogy ne síkban legyenek 
a kiöntött formák, akkor a lámpa alá helyezve 
megvárod, míg puhulni kezd a karamell. Ekkor 
újra alakíthatóvá válik, és hajlíthatod tetszés 
szerint. Csak a fantáziád szab határt, és már 
3D-ben látod a világot. Egyszerű, de nagyszerű 
technika! Na igen, de ez még csak a kezdet.

 Vannak persze szilikonformák is. Mielőtt 
elkezded feltúrni a konyhádat használható szili-
konok után, álljunk meg egy kicsit! A cukornak/
izomaltnak van egy bizonyos sűrűsége, tehát 
nagyon apró, részletgazdag szilikonformákat 
nem biztos, hogy minden részletben vissza 
fog adni a kész cukoröntvény. De ha van egy jó 
kis fondant szilikonformád, és ezt ki szeretnéd 
próbálni, nosza rajta, tedd azt! Én is ezt tettem! 
Mindenbe öntöttem cukrot, még a felmosó vö-
dörbe is. Na, jó, kicsit túloztam, de érted: amit 
lehetett, megpróbáltam! Volt, ami sikerült, volt, 
ami a kukában végezte! Jó kis korszak volt.



Nézzük egy kisebb karamellgömb öntését! Szi-
likon gömbformát fogunk használni; semmi 
extra, de lesz négy szép tömör gömbünk. A fel-
ső nyíláson óvatosan elkezdjük önteni a cukrot, 
amíg megtelik a forma. Ezt megismételjük még 
háromszor. A továbbiakban sok dolgunk nincs, 
megvárjuk, míg kihűl a formában az izomalt.

 Addig igyál egy kávét, vagy kettőt, vagy 
inkább mosd fel a konyhát! … A cukor nem 
kapkodós, megadja a módját a hűlésnek. Ha 
nem hagyod a konyhapulton, hanem egy kő-
lapra teszed a megöntött formát, előbb kihűl.

 Végre kihűlt, óvatosan szétszedjük a 
formát. Hú, de jó! Van négy szép öntött cukor-
gömbünk! Igen ám, de ezeken a gömbökön 
még mindig tudunk szépíteni, mégpedig úgy, 
hogy a felületéről eltüntetjük a kis levegőbubo-
rékokat, így egy szinte üvegszerű gömböt ka-
punk. Nézzük, hogyan is lesznek szép fényesek 
a gömbök!

 Meggyújtjuk a szakácsfáklyát, és a cu-
korgömb felületét óvatosan elkezdjük melegí-
teni. Körüljárunk mindenhol! Vigyázz, nehogy 
túlmelegítsd, mert akkor a felülete túlzottan 
megolvad és megfolyik! Ha kell, használj venti-
látort a hűtéshez! Várj egy pár percet, és több-
ször ismételd meg a műveletet!

 A végeredmény egy üveg, akarom írni, 
egy gyönyörű cukorgömb lesz. Hasonlóképp 
kell önteni más formájú szilikonokba is, ame-
lyek zártak.



Öntésre készen

140 C 

A két rész

összeillesztése

Folyik a cukor

Kezdjünk is neki

Szilikon  gömb forma



Szép, de még 
nem fényes

És már kihűlve 

Kész is vagyunk 

Óvatossan 
melegítjük

Hagyjuk hűlni

Zsebsárkány :-)



A végeredmény

A továbbiakban 
sok dolgunk nincs, 
megvárjuk, míg kihűl a 
formában az izomalt

Most öntsünk egy ka-
ramelloszlopot is! Nem 

lesz nehéz dolgunk. 
Veszünk két szilikon-
szalagot, kialakítunk 

egy formát, majd a két 
szilikon közé öntjük 

a cukrot. Ezt nem 
ragozom tovább, nézd 

a képeket!



Oszlopkészítés formák 
nélkül

Ennek az oszlopnak az a nagy 
előnye, hogy semmilyen forma nem 

szükséges hozzá, csak egy olló, a 
két kezünk, és egy kis kreativitás. 

Szinte bármilyen formát ki tudunk 
alakítani, ha szárnyalni hagyjuk a 

fantáziánkat.

Vegyünk egy ujjnyi hosszúságú 
átlátszó karamellt, olyat, amit még 

nem húztunk ki. Legyen a cukor 
inkább hidegebb, mint nagyon 

nyúlós és meleg, mert ha túl meleg, 
akkor nem fog engedelmeskedni. 

Ezt ugye nem szeretnéd te sem? Én 
meg pláne!



Megvan a lámpa alatt az átlátszó karamell. Szé-
pen, mint az oviban, kisodrod, hogy egyenletes 
hengert kapjál. Ha elkészültél, akkor a lámpa 
egyik sarkába teszed, ügyelve arra, hogy ne 
olvadjon el nagyon, és a hengeralak megma-
radjon. Itt jön a kreatív lényünk egy része: át-
látszó lesz az alap, de milyen színt is használ-
junk? Szinte bármilyet, ám figyeljünk arra, hogy 
kontraszt mindenképp legyen a használt színek 
között! Most maradjunk a fehérnél, ami minden 
színhez megy.

Elkészítünk négy egyforma vékony csíkot fehér 
karamellből. Használjunk fehér festéket a ka-
ramell színezésére a kihúzásán kívül, mert így 
még szebb eredményt fogunk elérni!

A csíkok hossza egyezzen meg az alap félretett 
hosszával, de a vastagsága csak olyan… Mi-
lyen is? … Na, most mit is írjak, hogy milyen?  
Olyan…, olyan makaróni vastagságú. Gyorsan 
kisodorjuk a kis csíkokat, majd a már elkészített 
hengerre helyezzük, ahogy a képeken látható. 
Ha nagyon kihűlt a karamellalap és a csíkok, ak-
kor a lámpa alatt újra megmelegítjük őket egy 
kicsit.

Ezután elkezded nyújtani a karamellrudat, amin 
már ott a négy vékony csík is, és egyidejűleg el-
lentétes irányba csavarod. Meglátod, rá fogsz 
jönni, hogyan is kell, és érezni fogod benne a 
szépséget és a lehetőségeket. Vigyázz, marad-
jon egyenletes! Ha kell, vedd ki a lámpa alól, 
nehogy túlmelegedjen, ha pedig már hidegnek 
találod, tedd vissza a lámpa alá!

Ne most gondolkozz, milyen formát is szeret-
nél! Találd ki, mielőtt nekikezdesz!

A fent említett rúdból olyan 15-20 cm hosszú, 
ceruza vékonyságú rudat fogsz kapni, ahol az 
átlátszó karamellrudat szépen körbe fogják 
ölelni a kis vékony, más színű karamellszálak. 
Szép lesz!



Most jön a formázás: elvágjuk két részre a ka-
ramellrudat. A képeken átlós vágást fogsz látni, 
mivel én hegyes karamelloszlopokat szeretnék, 
de ha te úgy gondolod, akkor bárhogy alakít-
hatod, vághatod. Nem kell mindenhol töreked-
ni az egyforma vastagságra; mint látod, nálam 
sem így volt. Most jól jön egy ventilátor vagy 
egy hajszárító.

Vedd ki a lámpa alól, s várd meg, míg elkezde-
nek hűlni a karamellrudak! Nem kell sok neki! 
Érezni fogod, hogy kezd kihűlni, egyre jobb, 
erősebb lesz a tartása, és ez a lényeg. Ha na-
gyon meleg, akkor nem tudsz szép íveket kiala-
kítani. Gyakorolj egy kicsit!

Ha kialakítottad a formát, amit szerettél volna 
(nehogy már utánozzál; ne olyat, mint én a vi-
deómban!), akkor hagyd hűlni egy kicsit a Sil-
pat lapon. Ha már a kezedbe véve érzed, hogy 
van tartása, akkor a ventilátor segítségével el-
kezded hűteni. Közben még csavarsz rajta, és 
kapsz egy háromdimenziós formát.

Miközben írtam e sorokat, a szemeim előtt 
el is készültem. De jó, hogy most nincs ka-
ramell-lámpa a közelemben! Mégis karamellez-
tem; isteni volt!

A fentiek pár perc alatt elkészülnek, ezt a videó-
ból is láthatod. Akármilyen alakzatot kitalál-
hatsz – lehet az karika, vagy bármi. Ha teljesen 
kihűlt, akkor a két alakzatból bármilyen formát 
kialakíthatsz. Használd a fantáziád! Ezekre az 
oszlopokra tetszésed szerinti virágot, gömböt 
feltehetsz. Erről is olvashatsz majd a későbbiek-
ben.

Ha van gyerkőcöd, és neki gyurmája, akkor 
nyert ügyed van. Ülj le kicsit gyurmázni vele, 
meglátod: újra gyerek leszel!



15-20 cm hosszú, ce-
ruza vékonyságú rudat 

fogsz kapni

Itt már négy 
egyforma 

vékony csíkkal

Átlós vágás

Ellentétes irányba 
csavarod

Átlátszó karamell



Imádom ezt a  
technikát

Kapsz egy háromdi-
menziós formát

Ha kialakítottad 
a formát, akkor 

hagyd hűlni egy 
kicsit a Silpat 

lapon



Elkészültünk a szirmokkal. Egy alkohollámpa 
segítségével össze is fogjuk ragasztani őket. 
Nézd a képeket! Rózsát sokféleképp lehet ké-
szíteni, ez csak egy változat neked, hogy el tudj 
indulni.

Orchidea:

Hasonlóképpen kell kihúzni, mint a rózsa szir-
mát, csak hosszúkás alakúra; illetve itt használ-
hatunk egy levélmintázót is. Nézd a képeket, 
jobban jársz, mintha regényt kezdenék írni ne-
ked!

Kisvirág:

Szerintem a képek megint mesélnek neked. De 
jó, hogy vannak képek, és nem kell írnom! Na-
gyon sokféle virágot lehet elkészíteni. Használd 
a fantáziád, és nézd a Facebookon a tanfolyami 
képeket!

Egyelőre nem is térek ki további virágok elké-
szítésére, majd legközelebb. Kezdésnek szerin-
tem megteszi.

Orchidea kara-
mellből

Virágok
Rózsa:

Kezdjük a karamellrózsával! Húzz ki egy szép kis 
szirmot, kicsit nagyobbat, mint egy 200 Ft-os. 
Ezt még melegen tekerd szépen össze, ahogy 
a képeken is látod. Ez lesz a rózsa közepe. Újra 
húzz ki egy szirmot, és illeszd még melegen a 
középső szirom mellé! Ezt ismételd meg né-
hányszor, míg a kellő méretet eléred!

A következő szirm fajtát kihúzás után egyik ol-
dalon kicsit becsavarod. Ezt a szirmot már ha-
gyod kihűlni az asztalon. Ebből kell körülbelül 
5-6 darab. Következő lépés egy újabb szirom-
fajta elkészítése, amit kihúzás után középen 
összecsípsz, majd óvatosan lehajtod a két szé-

Karamell rózsa



A következő szirom

Még melegen tekerd 
szépen össze

Egyik oldalon kicsit becsavarod

Újra húzz ki egy 
szirmot, és illeszd még 
melegen a középső 
szirom mellé

Rózsa
Húzz ki egy szép kis 
szirmot, kicsit nagyob-
bat, mint egy 200 
Ft-os. 



Elkészültünk a szir-
mokkal. Egy alkohol-
lámpa segítségével 
össze is fogjuk ragasz-
tani őket

 Hagyd kihűlni az 
asztalon

Nézd a videót

A  kész szirmok



Kihűlve 

Rózsát sokféleképp lehet 
készíteni, ez csak egy 
változat neked, hogy el 
tudj indulni

Alakul

Egy újabb 
sziromfajta 
elkészítése



Mint egy levél

Megformázzuk 

Ragasztunk :-) a ragasztó 
maga a cukor

Orchidea
Használhatunk egy 

szirommintázót



Nézd a videót

Vége

Megy ez neked is 



De jó, hogy van-
nak képek

Aprócska szirom

Nincs kedvem a képaláírásokhoz :-))

Kisvirág
Szerintem a képek 
megint mesélnek 

neked



Nézd a videót, már megint -:)

Kész



Kb. négyujjnyi (a te ujjad) karamellrúdra lesz 
szükségünk a szalag elkészítéséhez. Egyszerű 
szalagot fogunk elkészíteni, de a későbbiekben 
lehet majd variálni a szalagok színét és elrende-
zését is. Kezdésnek most csak két színnel dolgo-
zunk. A bemutatáshoz két átlátszó, és két színes 
karamellrudat fogunk használni.

Kis fejtágítás, mielőtt belefogsz: említettem 
már, hogy akkor tudod szépen fényesre kihúzni 
a cukrot, ha hidegebb, mivel ekkor tartja leg-
jobban az alakját, és a fénye is ekkor marad a 
legszebb. Ez a szalagkészítésnél is így van.

Készíts elő két karamellrudat a lámpa alá: az 
egyik legyen átlátszó, a másik színt pedig vá-
laszd ki tetszés szerint! Lényeges, hogy a két 
cukor ugyanolyan meleg legyen, mert akkor 
nyúlnak majd egyformán, ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a szalag is egyformán tudjon nyúl-
ni.

Tedd egymás mellé a két karamellrudat, és óva-
tosan húzd szét őket! Érezni fogod, hogy me-
lyik nyúlik jobban. Ha nem egyformán nyúlnak, 
akkor valamelyik hidegebb, vagy melegebb. 
Lényeges, hogy azonos legyen a rudak hőmér-
séklete. Ezt a fentiekkel tudod ellenőrizni.

Fantázia virág karamellszalagból

Szalagkészítés:
Elérkeztünk a kedvencemhez, a szalagkészítés-
hez!

Nem mondom, hogy nagyon egyszerű, magá-
tól működő a készítése, de túl nehéz, misztikus 
karamelltechnikának sem gondolom. Ezt a ta-
nulóim munkájából tudtam lemérni.

Néha úgy vélem, mellékesnek érzik a haszná-
latát, pedig szerintem nagyon sokféleképpen 
lehet alkalmazni: akár tortákon, akár szirmok 
helyett, vagy csak önállóan. Sok fantáziát látok 
benne – az egészen széles szalagoktól a szin-
te lehelet vékonyságú szalagokig. A csipkéhez 
tudnám hasonlítani: elegáns, vékony és csoda-
szép.

Karamell  szalag



Összefoglalva: ha túl meleg a cukor, akkor saját 
magától nyúlik, és nem lesz tartása, ha pedig túl 
hideg, akkor nem tudod húzni, és el fog törni.

Na, gondolom, ez jó hír volt neked!  Már hozzá 
sem fogsz az elkészítéshez… De álljunk meg 
egy kicsit! Legalább próbáld ki, és rá fogsz érez-
ni! Ez tuti!

A szalagkészítés nem bonyolult, s elég gyor-
san megy. Az előkészületek a legfontosabbak, 
vagyis a két cukorrúd állaga és hőfoka (ami ösz-
szefügg) a lényeges dolog. A „jó lesz ez” nem 
elég jó! A siker nagy részben az előkészüle-
teken múlik, tehát figyelj oda! Ha nem akarsz 
színkáoszt, akkor az elején – gyakorlásképp – 
csak sima, kihúzott fehérből dolgozz! Na jó, sok 
a szöveg, inkább fogjunk hozzá!

Egymás mellé teszed a lámpa alatt a két rudat, 
amit előkészítettél: nem túl meleg, de még 
nyújtható/húzható. A rudakat kettévágod olló-
val, majd felváltva egymás mellé helyezed őket: 
egy ilyen, egy olyan. A cukorrudak érjenek ösz-
sze, tehát össze is ragadnak. Ha ezzel megvagy, 
akkor a tenyereddel kicsit megnyomkodod a 
négy szálat, majd a tenyered élével jobbra-bal-
ra húzol rajtuk. Ez azért kell, hogy a cukorszálak 
magassága egyforma legyen.

Ezután megfogod a cukor két végét, és elkez-
ded húzni. Nem kell sokat, olyan két tenyérnyi 
hosszúságúra. Ekkor, ismét az asztalra téve, ket-
tévágod a szalagot, majd egymás mellé illesz-
ted őket – vigyázva arra, hogy összeragadjanak. 
Itt már nyolc szál fut egymás mellett. Újra kihú-
zod, újra elvágod, és illeszted.



Ezt a folyamatot többször meg lehet ismételni, 
de te kezdésképpen kétszer vágj és illessz! Ha 
belejössz, akkor lehet tovább ismételni a folya-
matot, és akkor szélesebb szalagokat is tudsz 
majd készíteni.

Elkezded húzni a karamellszalagot; hol egyik, 
hol a másik vége kerül függőlegesbe. Igyekezz 
egyformán húzni a cukrot! Ha valahol nagyon 
vékony, akkor az egyik kezedbe fogod, és ha-
gyod lelógni; a másik kezeddel pedig a vasta-
gabb részből igyekszel még vékonyabbat húz-
ni. Sose fogd meg a cukorszalagot, inkább csak 
simítsd! Hú, ez megint kínai, itt egy kis videó! 

Ha elkészült a szalag, az asztalon lévő zsírpapír-
ra fekteted, és hagyod kihűlni, ami kb. fél perc. 
Ezután a szakácsfáklya segítségével felforrósí-
tod a kést, és a forró késsel a kívánt méretre sze-
leteled a karamellszalagot. Most egy egyszerű 
masnit fogunk készíteni, de a későbbiekben 
dolgozik majd a fantázia. A levágott szalagda-
rabokat a lámpa alatt megpuhítjuk, majd össze-
hajtjuk, mint a képen. Ha kész vagyunk, akkor 
összeillesztjük a szalagdarabokat, és megkap-
juk a masnit.

Egyszerű volt? Ja, nekem! Na, de tényleg? Sze-
rintem nem egy ördöngösség, csak gyakorolni 
kell egy cseppet.



Videó megint  :-)

De jóóóó



A levágott sza-
lagdarabokat a 

lámpa alatt meg-
puhítjuk, majd 

összehajtjuk

Összeillesztjük a szalagdarabokat, és 
megkapjuk a masnit.

Szakácsfáklya 
segítségével 

felforrósítod a kést, 
és a forró késsel 
a kívánt méretre 
szeleteled a ka-
ramellszalagot



Most pedig – kicsit visszatekintve – összefogla-
lom az eddigieket.

– Megnéztük, hogyan is kezdj hozzá. Mi-
lyen szerszámok, felszerelések kellenek a ka-
ramellhez, természetesen a teljesség igénye 
nélkül.

– Volt egy kis elmélet is.

– Megfőztük a karamellt, majd kihúztuk.

– Kicsit a karamell munkák tárolására is ki-
tértünk.

– Elkészült egy karamellgömb is.

– Öntöttünk karamellt, és kézzel is for-
máztunk oszlopokat.

– A szalagkészítésen is túljutottunk.

– Végül elkészítettünk egy-két karamellvi-
rágot.

Még valami:

Megszületett egy karamellvirág, -szalag, -osz-
lop, -gömb; öntöttünk is, de ezeket még va-
lahogy össze kellene építeni egy karamell 
munkává, amivel akár versenyen is részt ve-
hetnénk. Ezért az eddig megtanult technikákat 
összekapcsoljuk, s elkészítünk egy kisebb ka-
ramellszobrot.

Itt is beszéljenek a képek, de néhány szót azért 
írok, hogy legyen mit javítania a korrektor 
hölgynek.  KÖSZÖNÖM, szerző úr! Eddig 
sem unatkoztam.

Én KÖSZÖNÖM Dobosné Pecznyik Ibolya olva-
sószerkesztőnek a munkáját.







Ezzel vége a közös tanulásnak!

A többi rajtad áll. Remélem, jól érezted magad munka és tanulás közben, és 
sok tapasztalatot szereztél.

Azt javaslom, hogy gyakorolj sokat, ha van rá lehetőséged. Mit írhatnék még? 
Szerintem sikerült egy kis betekintést nyújtanom számodra a karamell varázs-

latos világába.

Nem mondom, hogy gyorsan haladtam az írással, de elkészült! Igaz, nem 
vagyok nagy írogatós típus, éppen ezért blogot sem írok. Ám úgy érzem, ez 
a kiadvány örökre az enyém marad. Illetve: a miénk. Én írtam, én dolgoztam 

vele, de neked készült!

A legjobb az volt, hogy szinte minden mozdulat, amit leírtam, azonnal életre 
kelt a fejemben, mintha éppen karamelleztem volna.

A karamell kísérje utadat!

Üdvözlettel: 

Németh Zoltán, azaz Némó



Ajánló

Kedves Kollégák, Cukrászok, karamellezni Vágyók!

Köszönet Némónak, hogy a Karamell 101 útmutatót létrehozta. Megtisztelő 
számomra, hogy bemutathatom nektek.  

Újszerű, barátságos stílusban íródott. Őszintén megoszt veletek minden olyan 
fontos alapismeretet a karamell világában, ami a kezdéshez szükséges. 

Saját tapasztalatait és a benne levő lehetőségeket tárja elétek olyan módon, 
hogy szerintem mindenki beleszerelmesedik ebbe a mesterségbe, aki csak 

elolvassa. Részletesen, lépésről lépésre kapjátok meg a készítési fortélyokat és 
szabályokat – az egyszerűtől az összetettebb eljárásokig.

Némó karamell munkássága már régóta ismert Magyarországon és azon túl 
is. Generációk élvezhetik munkáját és elhivatottságát a karamell iránt. Szá-
momra fantasztikus élmény elolvasni mesterségének tapasztalatait, mert 
őszintén állítom, én is így kezdtem régen. Lámpakészítés, karamellpum-

pa-összerakás, szilikon forma készítése és így tovább.

Kedves Némó!

Gratulálok ehhez a munkádhoz is, és őszintén nagyon sok sikert kívánok a 
folytatáshoz! 

„A karamell legyen veled utadon!”

Györgyicsek Péter olimpiai aranyérmes karamellszobrász
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És a jogi dumák, persze te nem fogod lemásolni és továbbadni, miért is tennéd :-) 

Minden pendriv-on egyedileg elhelyezett, egyedi azonosíto van a tartalomba építve, ami mindenkor a kiadott számlához kapcsolható.

A Karamell 101 című mű írott, fényképes és videós tartalmai Németh Zoltán szellemi termékei az 1999. évi LXXVI. sz. tv.(továbbiakban: Szerzői jogi tv.) alapján védelemben részesül:

„„4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).”

 Németh Zoltánt a szellemi termék létrejöttétől kezdve a lenti jogok illetik:

 „9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.” 

Németh Zoltán jogosult rendelkezni a szellemi termék felhasználása tekintetében is, mivel a szerző jogosult művével rendelkezni, de ezen rendelkezés is csak a Szerzői jogi tv. 9.§ (3-6) bekezdése 
előírásai szerint valósulhat meg.

A fent írtak alapján megállapítható, hogy a szellemi termék igen széleskörű védelem alatt áll, amely védelem polgári jogi és büntetőjogi eszközöket is magában foglal és számos jogkövetkez-
ményt fűz a jogosulatlan felhasználás tényéhez, így a szerző engedélye nélküli felhasználás legszélesebb formáját kizárja.

A fent írtak okán tehát a jogosulatlan felhasználók vagy hagyják abba a jogellenes felhasználást vagy pedig kérjenek arra engedélyt a szerzőtől és fizessék meg annak ellenértékét a szerző, azaz a 
Németh Zoltán részére.

Mostpedig tovább is tekerek.  Némó




