
 

 

 

 

 
 

 

2021.MÁJUS 3-7 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tízórai 
óvoda 

iskola 

 

Tej 

Margarinos kenyér 

Pulykafelvágott  

 

Tea  

Csemege szalámi 

Vajkrémes kenyér 

Zöldpaprika 

 

Gyümölcslé 

Magvas rozskenyér 

Tojáskrém 

 

Tejbegríz 

 

Tejeskávé 

Margarinos kenyér 

Zala felvágott 

 

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

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

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

energia 321 kcal szénhidr.44,2 g 

fehérje 19,8 g cukor 0 g 

zsír 6,4 g só 2,4 g 

energia 298 kcal szénhidr.35,9 g 

fehérje 11,1 g cukor 2 g 

zsír 12,3 g só 2,1 g 

energia 1438 kcal szénhidr.270,2 g 

fehérje 53,2 g cukor 0 g 

zsír 11,9 g só 7,8 g 

energia 254 kcal szénhidr.42,8 g 

fehérje 11,4 g cukor 3 g 

zsír 3,5 g só 0,7 g 

energia 363 kcal szénhidr.53,5 g 

fehérje 17,3 g cukor 1 g 

zsír 8,2 g só 2,4 g 

Ebéd 

óvoda 

iskola 

szoc. 

vendég 

Májgaluska leves 

Paprikás burgonya kolbásszal 

Rozskenyér 

Vegyes vágott savanyú 

 

Köményleves 

Pirított kenyérkocka 

Sült halfilé  

 medvehagyma mártással 

Párolt rizs 

 

Daragaluska leves 

Spagetti tészta köret 

Sült sertés karaj 

Vadas mártás 

 

Zöldséges burgonyaleves 

Gombástokány 

Párolt rizs 

 

Legényfogó leves  

Félbarna kenyér 

Ízes bukta 

Gyümölcs 

Allergének: glutén, tojások Allergének: diófélék, földimo-
gyoró, glutén, hal, szezámmag, 
szójabab, tej, tojások 

Allergének: glutén, tej, tojások Allergének: glutén, tojások, 
zeller 

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

energia 1801 kcal szénhidr.305,4 g 

fehérje 75,1 g cukor 0 g 

zsír 26,1 g só 9 g 

energia 731 kcal szénhidr.106,6 g 

fehérje 38,9 g cukor 0 g 

zsír 14 g só 2,2 g 

energia 710 kcal szénhidr.105,4 g 

fehérje 35,2 g cukor 0,5 g 

zsír 14,4 g só 0,7 g 

energia 654 kcal szénhidr.105,5 g 

fehérje 32,6 g cukor 0 g 

zsír 9,9 g só 0,8 g 

energia 556 kcal szénhidr.94,2 g 

fehérje 14,7 g cukor 1,6 g 

zsír 11,8 g só 1,6 g 

Uzsonna 
óvoda 

iskola 

Zsemle 

Kígyóuborka  

Snidlinges sonkakréme 

Kifli 

Kockasajt 

 

Löncs felvágott 

Margarinos kenyér 

Paradicsom  

 

Kaliforniai paprika 

Sertés párizsi  

Vajkrémes kenyér 

 

Kígyóuborka  

Sajtkrémes zsemle 

 

Allergének:  Allergének: tej 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 

energia 157 kcal szénhidr.30,8 g 

fehérje 5,7 g cukor 0 g 

zsír 1,2 g só 0,7 g 

energia 138 kcal szénhidr.25,7 g 

fehérje 4,9 g cukor 0 g 

zsír 1,7 g só 1,8 g 

energia 207 kcal szénhidr.33,7 g 

fehérje 11,1 g cukor 0 g 

zsír 2,8 g só 2,1 g 

energia 262 kcal szénhidr.34 g 

fehérje 9,6 g cukor 0 g 

zsír 9,2 g só 2,5 g 

energia 155 kcal szénhidr.30,9 g 

fehérje 5,5 g cukor 0 g 

zsír 1 g só 0,8 g 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!  


