
 

 

 

 

 
 

 

2021.JANUÁR 11-15 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tízórai 
óvoda 

iskola 

Tej 

Csemege szalámi 

Margarinos kenyér 

Zöldpaprika 

 

Tea  

Kenőmájas kenyér 

Paradicsom  

 

Tea  

Margarinos kenyér 

Méz 

 

Tej 

Gabonapehely kakaós 

 

Tejeskávé 

Kifli 

 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: tej Allergének: tej 

energia 430 kcal szénhidr.50,9 g 

fehérje 21,7 g cukor 2 g 

zsír 15,7 g só 2,4 g 

energia 224 kcal szénhidr.33 g 

fehérje 7,9 g cukor 2 g 

zsír 6,1 g só 1,4 g 

energia 192 kcal szénhidr.37,1 g 

fehérje 6,9 g cukor 3,6 g 

zsír 1,2 g só 2,1 g 

energia 148 kcal szénhidr.18,7 g 

fehérje 8,7 g cukor 2 g 

zsír 3,8 g só 0,3 g 

energia 270 kcal szénhidr.45,4 g 

fehérje 11,8 g cukor 1 g 

zsír 4,1 g só 2 g 

Ebéd 
óvoda 

iskola 

szoc. 

vendég 

Zöldségleves eperlevéllel 

Tarhonya köret 

Hentes tokány 

 

Paradicsom leves 

Petrezselymes burgonya 

Sült csirkecomb 

Csemege uborka 

 

Húsgombóc leves 

Zöldborsófőzelék 

Sült virsli 

Teljes kiőrlésű kenyér 

Gyümölcs 

 

Zellerkrémleves 

Pirított kenyérkocka 

Rizi-bizi 

Rántott sertésszelet 

Vegyes vágott savanyú 

 

Székelykáposzta . 

Sajtos pogácsa kelt. 

Félbarna kenyér 

Gyümölcs 

 

Allergének: glutén, szójabab, 
tojások, zeller 

Allergének: glutén, tojások Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások, zeller 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

energia 576 kcal szénhidr.63,3 g 

fehérje 31,6 g cukor 0 g 

zsír 20,4 g só 0,9 g 

energia 585 kcal szénhidr.88,5 g 

fehérje 32,2 g cukor 2 g 

zsír 9,8 g só 0,1 g 

energia 530 kcal szénhidr.71,1 g 

fehérje 19,1 g cukor 1 g 

zsír 17,2 g só 4,1 g 

energia 930 kcal szénhidr.143,9 g 

fehérje 38,4 g cukor 0,1 g 

zsír 19,2 g só 1,7 g 

energia 1316 kcal szénhidr.162,6 g 

fehérje 55,4 g cukor 0,5 g 

zsír 46,2 g só 3,3 g 

Uzsonna 
óvoda 

iskola 

Kígyóuborka  

Magyaros szendvicskrémes 
kenyér 

 

Teljes kiőrlésű kenyér 

Vaníliás túró 

 

Kaliforniai paprika 

Sajtkrémes zsemle 

Sertés párizsi  

 

Margarinos kenyér 

Paradicsom  

Zala felvágott 

 

Zsemle  

Kígyóuborka  

Sonkaszalámi krém  

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének: glutén, szójabab, 
tej, tojások 

Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, szezámmag, szó-
jabab, tej, tojások 

Allergének:  

energia 219 kcal szénhidr.33,8 g 

fehérje 7,2 g cukor 0 g 

zsír 5,5 g só 2,1 g 

energia 223 kcal szénhidr.35,1 g 

fehérje 11,4 g cukor 0,5 g 

zsír 3,5 g só 0,9 g 

energia 262 kcal szénhidr.31,1 g 

fehérje 11,5 g cukor 0 g 

zsír 10,1 g só 1,8 g 

energia 274 kcal szénhidr.33,9 g 

fehérje 13,1 g cukor 0 g 

zsír 9,2 g só 2,1 g 

energia 157 kcal szénhidr.30,8 g 

fehérje 5,7 g cukor 0 g 

zsír 1,2 g só 0,7 g 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!  


