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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

         Répatorta 
Hozzávalók: 
A tortához:
• 300 g barnacukor 
• 200 ml étolaj 
• 4 db tojás (nagyobb, “L”-es méretű) 
• 280 g búzaliszt (BL55) 
• 100 g dió (darált) 
• 12 g sütőpor 
• 1 csapott mokkáskanál fahéj (őrölt) 
• 400 g sárgarépa 
• 1 késhegynyi só 
• 50 g csokoládé - fehér 
• 1 db narancs reszelt héja

Elkészítés:
A répákat megtisztítjuk, lereszeljük, valamint egy 26 cm átmérőjű torta-
karikát vékonyan kivajazunk, kilisztezünk. 
A barnacukrot az olajjal alaposan elkeverjük, majd egyenként hozzá-
keverjük a tojásokat is. 
Daráljuk le a diót, majd egy tálban keverjük össze a lisztet, a ledarált diót, 
sót, sütőport, fahéjat. 
Ha összekevertük a szárazanyagokat, egy fakanállal a barnacukros  
masszához keverjük a lisztes keveréket, a durvára reszelt répát, az olvasz-
tott fehér csokoládét, és belereszeljük a narancshéjat is. 
A kész masszát az előkészített formába öntjük, és előmelegített 165 
C-os sütőben légkeverés nélkül kb. 80-90 perc alatt (60 perc környékén 
mindenképp nézzünk rá), légkeveréssel kb. 60 perc alatt készre sütjük. 
Tűpróbát minden esetben alkalmazzunk! Ha kisült, teljesen hűtsük ki kb. 
2 óra alatt, majd vegyük ki a sütőformából. 
A tetejére szükséges krémhez a krémsajtot keverjük ki egy kevés vanília 
eszenciával, és kevés reszelt répával. Kenjük rá a krémet a kihűlt torta 
tetejére.
Tipp: Egyszerű citromos-porcukros mázzal a tetején vagy kettévágva, 
baracklekvárral megkenve is nagyon finom.
	 	 	 	 	 Jó	étvágyat!

A mázhoz:
• 200 g natúr krémsajt  
   (pl.: Philadelphia original) 
• sárgarépa (nyers, reszelt) 
• 1 evőkanál vanília eszencia 
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Szekszárdon olcsó 
hullámpala eladó. 
Tel.: 30/2097-956 

25.000 db hullámo-
sított szőlőnevelő 
pálca áron alul eladó. 
30/9396436

ÚJDONSÁG!  
DeHeus  

takarmányok  
házhoz szállítva!  

www.deheustakar-
many.hu Kérjen 

árajánlatot: info@
deheustakarmany.hu  
06/30/348-6906 

Energiatakarékos 
infra fűtőtest, 1400 
W teljesítményű, új 
állapotban, áron alul 
eladó. Tel.: 30/9563-
815

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 
0630/9598-707

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

5140-es Ih Case 
traktor eladó, illetve 
John Deere Fendt 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gép 
javítás!  

Mosógép, villany- 
bojler, stb.  

Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást  
vállalok 

Szekszárdon. 
20/263-7965

EGYÉB

Plexi eladó! 1-2 m2-
es, 2-7 mm vastag, 
fehér és színes plexi 
táblák eladók. Tel.: 
30/95-63-815 

INGATLAN

Szekszárd, Mészáros 
Lázár utca., 63 nm-
es, panel lakás eladó. 
5. emeleti Ár: 9.99 M 
Ft. +36303844851 
www.ingatlan.com 
/22807021

Balparásztán lakha-
tó tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás 
családi ház eladó. 
Tel.: 30/267-9739

Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból szárma-
zó kétszintes, össz-
komfortos családi 
ház eladó. I.ár: 14 
M Ft. Infó: 30/929-
3036, 74/470-264 

Bóni-fokon hétvégi 
ház csónakgarázzsal 
eladó. 70/774-25-58 

GÉPJÁRMŰ

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel 
japán kistraktorra. 
06-30/9598-707
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Nyugdíjas ősterme-
lő bérmunkát vállal 
szőlőben, gyümöl-
csösben, díszkert-
ben Szekszárdon 
és vidéken is! János 
30/222-8785

Pótkocsik összesze-
reléséhez keresünk 
betanított munká-
sokat vidéki munka-
helyre ottlakással. 
06-30/937-4157.

Előadások szervezé-
séhez munkatársat 
keresek (nem termék-
bemutató) Szekszárd 
és Bonyhád környé-
kére. Jelentkezni: 
rozika048@gmail.com

Villanyszerelőket, 
erősáramú beren-
dezés szerelőket 
automata gépsorok 
karbantar tására , 
ill. CNC-gépkezelő-
ket keresünk sár-
vári munkahelyre, 
azonnali kezdéssel. 
06-20/370-5412, 
7 0 / 3 8 4 - 7 6 3 6 ,  
munka1jg@gmail.com

Megbízható szerelőt 
keresek Eicher típu-
sú kistraktorhoz. Tel.: 
30/611-7209

Kőműveseket kere-
sek paksi munkahely-
re április közepei kez-
déssel. Érdeklődni 
a 06-30/493-3615 
telefonon. 

F E L S Z O L G Á L Ó T 
keresünk a bajai 
Duna Wellness Hotel 
éttermébe azonnali 
kezdéssel. Elvárás: 
szakképzettség, igé-
nyes, gyors munka. 
Amit kínálunk: csalá-
dias környezet, ver-
senyképes fizetés. 
Jelentkezni önélet-
rajzzal: recepcio@
hotelduna.hu

Betanított dolgozó-
kat keresünk kiemelt 
bérezéssel győri, sop-
ronkövesdi, ajkai és 
mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, 
utazást biztosítunk. 
06-70/354-9321

Ausztriába határkö-
zeli bárokba csinos 
hölgyeket felveszünk. 
Korrekt feltételek. 
Kezdőket is várunk. 
06/30/534-4699, 
0043/664-2366335

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára 
keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-
43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.

A Fürge Diák Iskola-
szövetkezet szekszár-
di gyorsétterembe 
keres aktív/passzív 
hallgatói jogviszon-
nyal rendelkező diá-
kokat. Hossztávú 
munkalehetőség, 
nem alkalmi diák-
munka. Jelentkezni 
a pecsi.barbara@ 
furgediak.hu e-mail 
címen fényképes 
önéletrajzzal lehet.

CO-2 hegesztőket 
keresünk (fémipari 
bizonyítvány szük-
séges), továbbá  
szerszámkészítőket 
fröccsöntő gépre. 
Autóval rendelkező 
hegesztő brigádok 
jelentkezését is vár-
juk. Kiemelt óra-
bér. Szállás-utazás 
biztosított. E-mail:  
majsamunka@index.hu 
Tel.: 70/245-3955




