
Diós répatorta citromos sajtkrémmel 
 
 

Hozzávalók: 1 db * 26 cm átmérőjű (10 szeletes) torta alaphoz 

 

600 g reszelt sárgarépa 

400 g barna cukor 
300 g liszt 
250 ml olaj 
200 g dió 

4 db tojás 
1 db citrom reszelt héja 

2 zacskó vaníliás cukor 
2 ek őrölt fahéj 
2 ek sütőpor 
1 ek szódabikarbóna 

2 csipet só 

 

Citromos sajtkrém: 
270 g krémsajt 
220 g puha vaj 
200 g porcukor 
1 ek vanília aroma 

½ citrom leve 

 

 

1. Az olajat, a cukrot és a tojást keverd simára egy habverővel. 
2. Egy másik tálban keverd össze a lisztet a fahéjjal, sütőporral 

és a szódabikarbónával. 
3. A reszelt sárgarépához keverd hozzá a citromhéjat, majd 

öntsd hozzá a liszthez és keverd el alaposan.  
4. A lisztes-répás keveréket keverd a tojásos alaphoz. 
5. A tört diót ⅔ át keverd bele a tészta alapba. A maradék diót, 

tedd félre a torta oldalának a díszítéséhez. 
6. A tortamassza felét öntsd egy sütőpapírral bélelt tortaformába. 

Előmelegített sütőben süsd 180 ºC fokon kb. 30 percig. A 
sütési idő változhat a tortaforma méretétől és a sütőtől 
függően. Ezután ugyanígy süsd meg a tortamassza másik 
felét is. 

7. Citromos sajtkrém: A sajtkrém elkészítéséhez használj 
szobahőmérsékletű sajtot és vajat. Kissé keverd el a sajtot a 
vajjal, majd add hozzá a porcukor felét és egy habverővel 
habosítsd fel. 



8. Ezt követően keverd hozzá a vanília aromát, a citrom levét és 
a maradék porcukrot. Dolgozd el alaposan a sajtos alapot. 

9. A kihűlt tortalapot vedd ki a sütőformából és távolítsd el róla a 
sütőpapírt, majd helyezd egy tálra. 

10. Kend meg gazdagon a tortalap felszínét a sajtkrémmel, 
majd a második tortalapot helyezd a megkent torta tetejére. 

11. Kend meg a sütemény tetejét és oldalát is sajtkrémmel. 
Ízlés szerint lehet sima vagy rusztikus a torta felszíne.  

12. A maradék, félretett diót tapaszd a tenyereddel a torta 
oldalára, ízlés szerint díszítsd a tortát és amikor kész, akkor 
tedd min. 2 órára hűtőbe. 


