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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Emeletes, habos szelet 
Hozzávalók: 
Alap:
• 50 dkg darált háztartási keksz
• 10 dkg vaj (ne margarin legyen!)
• 10 dkg porcukor
• kb 2-2,5 dl tej
Túrókrém:
• 50 dkg tehéntúró
• 7,5 dkg porcukor
• 2 cs vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja
• fél citrom leve (vagy ízlés szerint)
• 1 dl Meggle cukrászhab (habtejszín)

Elkészítés:
Alap:
A darált kekszet egy tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és a kissé megolvasztott vajat 
és alaposan összedolgozzuk. Annyi tejet adjunk hozzá, hogy a massza összeálljon.
Egy 20*30 cm-es tepsi aljára sütőpapírt teszünk (így könnyebb lesz kivenni a kész sütit), 
majd az alapot egyenletesen beleterítjük, és jól lenyomkodjuk.
Túrókrém:
A túrót egy tálba tesszük, hozzáadjuk a kétféle cukrot, a citrom héját és a levét, majd 
villával alaposan összedolgozzuk.
A tejszínt keményre felverjük, majd a túróhoz adjuk és összeforgatjuk az egészet.
A túrókrémet egyenletesen rákenjük a kekszes alapra, majd hűtőbe tesszük.
Vaníliás krém:
A pudingporokat egy nagyobb edénybe öntjük, hozzáadjuk a tejet és habverővel 3-5 perc 
alatt felverjük. Akkor jó, ha sűrű.
Az elkészült krémet a túrós rétegre kenjük egyenletesen, majd hűtőbe tesszük.
A tejszínt keményre felverjük, a pudingos réteg tetejére simítjuk, majd tortadarával vagy 
csokiforgáccsal megszórjuk és 2-3 órára hűtőbe tesszük.
Éles késsel felvágjuk, majd tálaljuk a desszertet.	 	 Jó	étvágyat!

Vaníliás krém:
• 2 cs hidegen keverhető vaníliás 
• pudingpor
• 5 dl tej
Tetejére:
• 2,5-3 dl Meggle cukrászhab (habtejszín)
• tortadara vagy csokiforgács
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Pótkocsik összeszereléséhez 
keresünk betanított munkásokat 
vidéki munkahelyre ottlakással 
06-30/937-4157

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel győri, sopron-
kövesdi, ajkai és mosonmagyar-
óvári munkahelyünkre. Szállást, 
cafetériát, utazást biztosítunk.  
06-70/354-9321

Fémipari betanított munkásokat, 
hegesztőket, lakatosokat, CNC 
gépkezelőket és híd darusokat 
keresünk győri munkahelyünkre. 
Szállást, utazást, cafetériát bizto-
sítunk. 06-70/354-9321

Megbízható szerelőt keresek 
Eicher és Shibaura típusú kis-
traktorokhoz. Tel.: 30/719-2044, 
30/611-7209

Ha szeretnél hosszú távon 
dolgozni, akkor várunk téged 
kiemelt promóteri host/hostess 
feladatokra! Legyél te az új csa-
pattag! Kiemelkedő jövedelem! 
Jelentkezésed küld a pozíció 
megjelölésével az oneletrajz@ 
benks.hu-ra.

Németországba keresünk tapasz-
talattal rendelkező tehenészeket 
és sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal), élel-
miszeriparban jártas munka-
vállalókat és raktári-csomagoló 
kisegítő munkásokat. Alap német 
vagy angol nyelvtudás feltétel.  
Jelentkezés: 06-70/940-
0358, cv@andreasagro.com;  
www.andreasagro.com

CO2 hegesztőket (vékony anyagok 
hegesztésére), CNC gépkezelőket, 
fémipari összeszerelőket (fém-
ipari bizonyítvány előny), fémipari 
csiszolókat és fényezőket kere-
sünk. Szállás, utazás biztosított! 
Kiemelt órabér! majsamunka@ 
indamail.hu, 06-70/245-3955, 
06-70/941-0994

Betanított dolgozókat keresünk 
győri, mosonmagyaróvári autóipari 
nagyvállalatokhoz. Versenyképes 
bérezés, cafetéria, szállás biz-
tosított. 06-70/247-4945, 06-
70/319-0418

Gyakorlattal rendelkező targon-
cást keresünk vidéki munka- 
helyre (Győr mellé) ottlakással.  
06-30/9374-157

Hipermarketekben működő pénz-
ügyi szolgáltató pultokba nagy 
mennyiségű bejövő ügyfélforgalom 
kezelésére keresünk munkatársat 
Tanácsadó munkakörbe. Érettségi 
megléte alapfeltétel, PSZÁF ható-
sági vizsga, illetve megfelelő 
szakmai - vagy felsőfokú végzett-
ség előnyt jelent. Jelentkezését 
az önéletrajza és pozíció meg-
jelölésével várjuk a oneletrajz@ 
benks.hu e-mail címre.

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

Balatonföldvári étterem keres 
felszolgálókat, konyhai dolgo-
zókat. Szállás ellátás ingyenes.  
36-30/620-4329

Szekszárdi zálogházba keresünk 
érettségivel rendelkező megbíz-
ható, terhelhető munkatársat. 
Jelentkezni: allasok86@gmail.com

Nyugdíjas őstermelő bérmunkát 
vállal szőlőben, gyümölcsösben, 
díszkertben Szekszárdon és vidé-
ken is! János: 30/222-8785
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Decsen az Őcsényi u. 55. 
szám alatt családi ház 
eladó. Irányár: 5 M Ft. Tel.: 
30/949-8143

Tamásiban, a Szabadság 
utcában hagyatékból szár-
mazó kétszintes, összkom-
fortos családi ház eladó. 
I.ár: 14 M Ft. Infó: 30/929-
3036, 74/470-264 

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

Balparásztán lakható tanya 
eladó. 30/434-3937

Miskolc belvárosi gáz- 
cirkofűtéses, 75 m2-es, 
3 szobás, nagy konyhás, 
nagy fürdőszobás, klímás 
lakás eladó a 2. emeleten, 
ami 10 éve épült. Kiváló 
lakóközösségben, a Pláza 
és Szinvapark között a 
Búza tér mellett. Ár: 12,9 
MFt. Érd.: 30/470-63-96

INGATLAN
Alsónyéken gázfűtéses, 4 
szobás családi ház eladó. 
Tel.: 70/342-8607

Kakasdon családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 
20/2612-435

Tolnán családi ház tetőtér 
beépítéssel eladó. Ir. ár: 
13,3 M Ft. Lakáscsere is 
érdekel. Képek a Jófogáson. 
Tel.: 30/424-4734

Eladó Borotán 70%-ban 
felújított, 100 m2-es ház. 
Tel.: 06(20)415-4686

Keresek Szekszárdon tégla 
építésű, jó állapotú családi 
házat. Tel.: 30/343-9031
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Bóni-fokon hétvégi ház 
csónakgarázzsal eladó. 
Érdeklődni: 06-70/774-
25-58

GÉPJÁRMŰ
8011-es Zetor eladó. Csere 
is érdekel japán kistraktor-
ra. Tel.: 0630/9598-707

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktorcsere 
értékegyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707

Suzuki Wagon R+ 1.3-
as, 2003-as évjáratú, 
benzines, 5 ajtós, meg-
kímélt állapotban, plusz 
téligumi felnivel, eladó 
Nagykanizsán. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
30/391-3320

SZOLGÁLTATÁS
Háztartási gép javítás! 
Mosógép, villanybojler, 
stb. Rozgonyi Miklós 

30/9699-854,  
74/446-516

Alsótagozatos gyerme-
kek számára korrepetá-
lást vállalok Szekszárdon. 
20/263-7965

Fűnyírást vállalok.  
Tel.: 0630/834-1065

P-KLÍMA 
Klíma karbantartás-,  

telepítés-, forgalmazás. 
Tel.: 20/408-4712

Teljeskörű kőműves mun-
kák, víz-, villanyszerelés és 
további építőipari munkák 
garanciával. Tel.: 70/502-
7366

TETŐ! Régi, hajlott tetők 
javítása, cseréje; bádo-
gozás, csatorna, beázás 
elhárítás; előtetők, gará-
zsok építése; kémény bon-
tás, építés; megerősítés, 
fedlapcsere; tetőtér beépí-
tés, szigetelés; Lindab tető 
új, tető cserepezés. 0620-
910-1887

Tetőfelújítás, kémény-
felújítás, hőszigetelés, 
kőműves munkák, teljes-
körű ingatlan felújítás. 
Hétvégén is. Tel.: 70/553-
6639, 20/376-3555

EGYÉB
Előtető (gyári, új) eladó! 
Alumínium/polikarbonát. 
Érd.: 30/95-63-815 

Legmagasabb áron 
vásárolok bélyeggyűjte-
ményeket, 1945 előtti 
képeslapokat,papír és 
fémpénzeket. Filadiszkont 
1064 Budapest Vörösmarty 
u 65 Tel:06209364757

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

Csatos, műanyag hordók 
(60, 80, 120, 220 literesek)  
tiszta, élelmiszer tárolásá-
ra is alkalmas állapotban, 
kedvező áron eladók. Tel.: 
06-30/223-0476.

Energiatakarékos infra 
fűtőtest, áron alul eladó. 
Tel.: 30/9563-815

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

OKTATÁS
Aranykalászos Gazda 

OKJ-s tanfolyam,  
távoktatásban is!  

Tel.: 06-30/310-8934 
www.okjcentrum.hu 

E:00846/2014/A016




