
 

 

 

 

 
 

 

2021.MÁJUS 17-21 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tízórai 

óvoda 

iskola 

Tej 

Rozskenyér 

Sonkaszalámi krém 

Zöldpaprika 

 

Gyümölcslé 

Csemege szalámi 

Margarinos kenyér 

 

Tejeskávé 

Margarinos kenyér 

Méz 

 

Tea 

Kaliforniai paprika 

Kenőmájas kenyér 

 

Tejbegríz 

 

Allergének: tej 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: glutén, tej 

energia 1425 kcal szénhidr.260,7 g 

fehérje 57,4 g cukor 0 g 

zsír 12,8 g só 8 g 

energia 328 kcal szénhidr.53,6 g 

fehérje 10,8 g cukor 0 g 

zsír 7,9 g só 2,1 g 

energia 322 kcal szénhidr.55 g 

fehérje 14,2 g cukor 2,6 g 

zsír 4,2 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 254 kcal szénhidr.42,8 g 

fehérje 11,4 g cukor 3 g 

zsír 3,5 g só 0,7 g 

Ebéd 

óvoda 

iskola 

szoc. 

vendég 

Csontleves cérnametélttel 

Tört burgonya 

Reszteltmáj 

Vegyes vágott savanyú 

 

Becsinált leves szárnyasból 

Babfőzelék 

Sült kolbász 

Graham kenyér szeletelt 

 

Tavaszi leves 

Párolt rizs 

Gombás-tejszínes  

csirkemell csíkok 

 

Húsos paradicsomos 
káposzta 

Teljes kiőrlésű kenyér 

Kakaós kalács 

Gyümölcs 

 

Fokhagymás metélt leves 

Rántott sertésszelet 

Zöldséges rízs 

Cékla saláta 

 

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

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

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

energia 393 kcal szénhidr.69,1 g 

fehérje 12,6 g cukor 0 g 

zsír 6,3 g só 0,2 g 

energia 813 kcal szénhidr.101,3 g 

fehérje 48,5 g cukor 0 g 

zsír 21,6 g só 2,8 g 

energia 620 kcal szénhidr.80,8 g 

fehérje 30,5 g cukor 0 g 

zsír 17,3 g só 0,8 g 

energia 952 kcal szénhidr.153 g 

fehérje 35,4 g cukor 6,3 g 

zsír 20 g só 1,2 g 

energia 666 kcal szénhidr.100,8 g 

fehérje 29,3 g cukor 0,1 g 

zsír 13,7 g só 0,3 g 

Uzsonna 

óvoda 

iskola 

Margarinos kenyér 

Sertés párizsi  

 

Kígyóuborka  

Sajtkrémes zsemle 

 

Paradicsom  

Pulykafelvágott  

Vajkrémes kenyér 

 

Kifli 

Gyümölcsjoghurt 

 

Margarinos zsemle 

Kígyóuborka  

Löncs felvágott 

 

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: tej Allergének: szójabab 

energia 217 kcal szénhidr.33,6 g 

fehérje 9,2 g cukor 0 g 

zsír 4,8 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 

energia 266 kcal szénhidr.33,9 g 

fehérje 13,4 g cukor 0 g 

zsír 7,8 g só 2,1 g 

energia 204 kcal szénhidr.35,9 g 

fehérje 8 g cukor 0 g 

zsír 3,1 g só 1,8 g 

energia 183 kcal szénhidr.30,9 g 

fehérje 9,4 g cukor 0 g 

zsír 2,5 g só 0,6 g 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!  


