
 

 

 

 

 
 

 

2021.JANUÁR 25-29 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tízórai 
óvoda 

iskola 

Tea  

Margarinos kenyér 

Sertés párizsi  

Trappista sajt. 

/melegszendvics/ 

 

Karamellás tej 

Foszlós kalács 

 

Gyümölcslé 

Pulykafelvágott  

Vajkrémes kenyér 

Zöldpaprika 

 

Tej 

Gabonapehely kakaós 

 

Tea 

Löncs felvágott  

Sajtkrémes kenyér 

 

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

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

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

energia 367 kcal szénhidr.35,9 g 

fehérje 18,4 g cukor 2 g 

zsír 15,9 g só 3,6 g 

energia 318 kcal szénhidr.50,9 g 

fehérje 12,5 g cukor 1,5 g 

zsír 6,9 g só 0,3 g 

energia 364 kcal szénhidr.53,9 g 

fehérje 15,4 g cukor 0 g 

zsír 8,5 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 259 kcal szénhidr.39,6 g 

fehérje 14,4 g cukor 2 g 

zsír 4,3 g só 1,1 g 

Ebéd 
óvoda 

iskola 

szoc. 

vendég 

Daragaluska leves 

Főtt burgonya 

Paradicsomos húsgombóc 

Teljes kiőrlésű kenyér 

 

Magyaros zöldborsóleves 
eperlevéllel 

Csőben sült húsos tészta 

Gyümölcs 

 

Kertész leves 

Pincepörkölt 

Csemege uborka 

Graham kenyér szeletelt 

 

Vegyes gyümölcsleves  

Párolt rizs 

Sertésszelet Budapest módra 

 

Palócleves 

Ízes bukta 

Félbarna kenyér 

Gyümölcs 

 

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

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

energia 485 kcal szénhidr.94,9 g 

fehérje 13,2 g cukor 1 g 

zsír 4,4 g só 1,1 g 

energia 702 kcal szénhidr.89,5 g 

fehérje 21,3 g cukor 0 g 

zsír 26,4 g só 1 g 

energia 670 kcal szénhidr.102,2 g 

fehérje 36,6 g cukor 0 g 

zsír 11,4 g só 1,7 g 

energia 734 kcal szénhidr.101 g 

fehérje 42,6 g cukor 2 g 

zsír 15,2 g só 0 g 

energia 811 kcal szénhidr.124,3 g 

fehérje 31,7 g cukor 1,7 g 

zsír 18,9 g só 2,2 g 

Uzsonna 
óvoda 

iskola 

Zöldfűszeres 
szendvicskrémes zsemle 

Zöldpaprika 

 

Margarinos kenyér 

Paradicsom  

Zala felvágott 

 

Kifli 

Kockasajt 

 

Teljes kiőrlésű kenyér 

Kígyóuborka  

Sonkaszalámi krém 

 

Margarinos zsemle 

Kaliforniai paprika 

Tojás 

 

Allergének: glutén, szójabab, 
tej, tojások 

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

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

Allergének: tojások 

energia 194 kcal szénhidr.31,1 g 

fehérje 5,4 g cukor 0 g 

zsír 5,2 g só 0,8 g 

energia 274 kcal szénhidr.33,9 g 

fehérje 13,1 g cukor 0 g 

zsír 9,2 g só 2,1 g 

energia 138 kcal szénhidr.25,7 g 

fehérje 4,9 g cukor 0 g 

zsír 1,7 g só 1,8 g 

energia 166 kcal szénhidr.32,2 g 

fehérje 5,4 g cukor 0 g 

zsír 1,4 g só 1 g 

energia 185 kcal szénhidr.31,1 g 

fehérje 7,9 g cukor 0 g 

zsír 3,3 g só 0,7 g 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!  


