1. melléklet a 11412013. (IV 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
Szajoli értéktárba történő felvételéhez
Készítette:

" W

. Elek Katalin (név)

.... .. . . .. .~
~
(aláírás)
Szajol, 2016.10.18 . (település, dátum)
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVÖ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Elek Katalin

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Elek Katalin
Levelezési cím: 5081 Szajol, Fő út 62.
Telefonszám: 56/447-714
E-maiI cím : -

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: SZAJOLI GRILLÁZSTORTA - .Perkelttorta"

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

. egészség és életmód

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

természeti környezet

turizmus

3. A nemzeti érték

fellelhetőségének helye

épített környezet
sport

Szajol

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
tájegység
megyei
külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A grillázstorta/vagy "perkelttorta" egyedi

kézműves

termék, amelynek készítése már hosszú

évtizedekre nyúlik VIssza. Az ünnepi alkalmakra, évfordulókra készített torták egyedi
formában, alakban (hajó, virágkosár, házikó, templom, korona, mennyasszonyi torta,
szilveszteri szerencse malacok) jelentek meg, melyeken jó hangulatú üzenetek és idézetek is
helyet kaptak . A Szajolban
módját, egy

tiszabői

élő

idős

Bózsó Istvánné 1977-ben ismerte meg a grillázs készítésének

asszonytól, Almási Rozáliától. A nagy figyelmet kívánó

munkafolyamatot hosszú évek alatt aprólékos és kitartó munkával tanulta meg. A saját maga
által összeállított "Visszatekintés"

című

családi emlékezésében részletesen írt az általa

használt eszközökről, a cukor olvasztásától a hab felveréséig:

,,1977 óta készítem a perkelttortát. A készítését már a 60-as évek végén meg szerettem volna
tanulni, de az anyósom lebeszélt , mondván hogy én még a harangöntésbe is belefognék.
Ekkoriban a tortás néni még bírta magát , és nem igazán mondta el a készítés titkát, mert
konkurencia is lettem volna. A tortacsináláshoz, mint később kiderült, jó láb, jó derék és jó
gyomor kell. Vona Istvánné Almási Roza nénitől tanultam . csak a jó isten tudja, hány tortát
csinált az életében! Senki sem tudta megmondani mikor kezdte , abban az időben még
kanállal keverték ki a habot. Jó pár év telt el mire megmutatta. Azt mondta, vigyek egy zsák
csutkát, mert az igazi perkelttortát csak csutkaparázsnállehet csinálni sporhelton.
Minél nagyobb a lábas, annál szebb a torta, mert ha vékonyabb an van a cukor, hamarabb
megolvad, s akkor olyan mint a méz. Görcs nélkülire kell kavarni, hogy ne reszeltesedjen el.
Még az sem mindegy, hogyan kavarjuk. Akkoriban nyújtófával törtük apróra a diót, ezt ma
már derékkal és lábbal nem lehetne bírni. Szerencsére találtunk olyan konyhagépet, ami
megfelelő minőségűre darálja a diót, és a díszítő habot is megfelelőre keveri. Az olvasztott
cukorba óvatosan belekeverjük a diót, félrehúzzuk, amennyi szükséges a formához . Vizes
gyúródeszkára tesszük, vizes nyújtófával nyújtjuk, vizes késsel vágjuk formára . nagyon
gyorsan keményedik, ezért gyorsan kell formázni, szabni és hajlítani , mikor vesszük fel a
deszkáról. Amikor mindent kiszabtunk, akkor lehet összeállítani, majd díszíteni. A
tojásfehérjét olyan keményre kell fölverni, hogy azzal írni lehessen, azaz ne folyjon. a kész
tortát hűtőbe nem szabad rakni, mert a cukor megbarnuL"

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A grillázstorta egyedi

kézműves

alkotás, mely

különböző

formákban, méretben

Bózsó Istvánné Marika néni által készített torták nagyon különlegesek és
nevezhetők művészeti

készíthető.

gyönyörűek,

alkotásnak. Bizonyítja mindezt a sok-sok kupa és oklevél, mellyel

jutalmazták az elmúlt években a megyei és országos versenyeken. Legutóbb a
medencei grillázs és mézeskalács

készítő

megismerhette

alkotások

az

méltán

ország.

Olaszországba, Brüsszelbe

sőt

Az

Amerikába is.

Kárpát

versenyen II. helyezést ért el. A perkelttortát
eljutottak

külföldre IS: Németországba,

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Bózsó Istvánné: Visszatekintés I-II kiadvány
Dr Horváth Károlyné

(témavezető, szerkesztő):

Falusirató 2015

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe : -

III.

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
2.

audiovizuális dokumentációja
sz. melléklet: Ajavaslathoz csatolt saját
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

készítésű fényképek

és filmek felhasználására

saját

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
felhasználására

készítésű fényképek

Alulírott Bózsó Istvánné (anyja neve: Rézsó Anna, lakcíme: 5081 Szajol, Debreceni út
...)hozzájárulok, hogya szajoli értéktárba történő felvételhez csatolt dokumentumokat,
fényképeket a szajoli grilázstortáról közzétegyék.
Szajol. 2016. november 15 .
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Bózsó Istvánné - Grilázstorta

készítő

