
2022. január 24-28.
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Reggeli

Párizsis sajtkrém, kenyér, paprika Zöldséges cottage cheese, kifli uborka Sült csirkés sajtos szendvics Humuszos tonhalkrém, kenyér, zöldség Sárgarépás-sajtkrémes pástétom
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
204 Kcal 13 g 6 g / 2,4 g 208 Kcal 16 g 3 g / 1,3 g 227 Kcal 18 g 4 g / 0,9 g 183 Kcal 12 g 4 g / 0,6 g 204 Kcal 16 g 4 g / 1,4 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
25 g 3 g 1,8 g 28 g 3 g 1,5 g 30 g 2 g 1,2 g 25 g 2 g 1 g 27 g 2 g 1 g

Allergének: glutén; tejtermék, laktóz Allergének: tejtermék, laktóz; glutén Allergének: tejtermék, laktóz; glutén Allergének: glutén; hal; szezám Allergének: glutén; tejtermék, laktóz
Feltételezhető: mustár; szója; csillagfürt Feltételezhető: Feltételezhető: Feltételezhető: csillagfürt; szója; tejtermék, laktóz Feltételezhető:

összetevők Párizsis sajtkrém: párizsi, sovány sajt
teljes kiőrlésű kenyér, zöldpaprika

cottage cheese light, sovány sajt, paradicsom
teljes kiőrlésű kifli, kígyóuborka

Sült csirkemell: csirkemell (95%), napraforgóolaj, só, 
majoránna, feketebors
teljes kiőrlésű zsemle,  sovány sajt, jégsaláta, paradicsom

Humuszos tonhalkrém: humusz, tonhal konzerv, só, bors
teljes kiőrlésű kenyér, zöldpaprika

Sárgarépás-sajtkrémes pástátom: sárgarépa, light sajtkém, főtt 
csirkemell, só
teljes kiőrlésű kifli, zöldpaprika

Tízórai

Mandarin, müzliszelet édesítőszerekkel, 
kesudió

Csokipuding gyümölccsel 
édesítőszerekkel Almás zabtallér édesítőszerekkel Ananászos vaníliapuding 

édesítőszerekkel
Gyümölcsös panna cotta 

édesítőszerekkel
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
291 Kcal 6 g 17 g / 4 g 219 Kcal 4 g 13 g / 2,2 g 220 Kcal 6 g 12 g / 1,6 g 196 Kcal 3 g 10 g / 5,5 g 200 Kcal 9 g 7 g / 4,1 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
28 g 16 g 0,1 g 21 g 9 g 0,2 g 20 g 6 g 0 g 24 g 13 g 0 g 24 g 21 g 0,3 g

Allergének: földimogyoró; glutén; szója; tejtermék, 
laktóz; diófélék Allergének: diófélék Allergének: diófélék; glutén Allergének: Allergének: tejtermék, laktóz

Feltételezhető: csillagfürt; szezám Feltételezhető: glutén; kéndioxid, szulfit; szója; 
tejtermék, laktóz Feltételezhető: Feltételezhető: diófélék; glutén; kéndioxid, szulfit; 

szója; tejtermék, laktóz Feltételezhető:

összetevők

mandarin
csokis müzliszelet : (Corny Free Schoco: Édesítőszer maltitol 
szirup, teljes kiőrlésű gabonapehely 12%(árpa, búza), teljes 
kiőrlésű búza ropogós (teljes kiőrlésű búzaliszt 11%, búza 
glutén, árpa maláta kivonat), kakaótartalmú teljes kiőrlésű búza 
ropogós (teljes kiőrlésű búzaliszt 10%, alacsony zsírtartalmú 
kakaó) por teljes kiőrlésű tejjel, búzasikér, teljes tejpor) 
Édesítőszer maltit, kakaóvaj, teljes tejpor, kakaómassza, 
emulgeáló lecitinek), kukoricapehely (kukorica, só, árpa maláta 
kivonat), pörkölt földimogyoró, kókuszzsír, stabilizáló glicerin, 
só, természetes kakaó aroma más természetes aromákkal, 
emulgeálószer lecitinek.)                                                                                                                                                    
kesudió

csokis pudingpor, kókuszital, erdei gyümi, mogyoró, 
édesítőszerek alma, zabpehely, kakaópor,  mogyoró, édesítőszerek vaníliás pudingpor, mandulaital, ananász, kókuszreszelék, 

édesítőszerek
tej 1,5%-os, 10%-os növényi főzőtejszín, őszibarack, joghurt 
0,1%-os, zselatin, édesítőszerek

Ebéd

Csirkebecsináltleves, Szerb bulguros 
hús

Lencseleves, Lecsós csirke 
tarhonyával

Húsgombócleves, Karalábéfőzelék corn 
flakes bundás pulykával

Lestyános csirkerkeraguleves, Vadas 
tokány rösztivel

Meggyleves édesítőszerekkel, Görög 
csirkemell sült édesburgonyával és 

céklával
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
596 Kcal 45 g 20 g / 4,4 g 620 Kcal 43 g 22 g / 5,2 g 767 Kcal 49 g 37 g / 6,7 g 696 Kcal 54 g 22 g / 4,7 g 554 Kcal 38 g 14 g / 3,1 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
59 g 8 g 4,5 g 62 g 7 g 5 g 59 g 9 g 2,2 g 69 g 18 g 2,8 g 66 g 23 g 3,5 g

Allergének: mustár; zeller; glutén Allergének: mustár; glutén; tejtermék, laktóz; tojás Allergének: zeller; glutén; tojás; tejtermék, laktóz Allergének: glutén; tojás; zeller; mustár; tejtermék, 
laktóz Allergének: glutén; tejtermék, laktóz

Feltételezhető: Feltételezhető: szója; kéndioxid, szulfit; csillagfürt Feltételezhető: csillagfürt Feltételezhető: kéndioxid, szulfit Feltételezhető:

összetevők

Csirkebecsinált leves: csirkecomb (20%), csirkemell (20%), 
zöldborsó, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, 
vöröshagyma, búzaliszt, .napraforgóolaj, petrezselyemzöld ,só, 
fokhagyma, feketebors, rozmaring
Szerb bulguros hús: sovány sertéshús (36%), bulgur, 
zöldpaprika, vöröshagyma, paradicsom, napraforgóolaj, só, 
fűszerpaprika, fagyasztott vegyesfőzelék
csemege uborka

Lencseleves, virslivel: virsli, lencse, tejföl 12%-os, teljes kiőrlésű 
búzaliszt, vöröshagyma, napraforgóolaj, mustár, ecet 20 %-os, 
fokhagyma, só, feketebors
Lecsós csirkemellszelet: csirkemell (43%), lecsókonzerv, 
vöröshagyma, teljes kiőrlésű búzaliszt, napraforgóolaj, só, 
fűszerpaprika, feketebors
Tarhonyaköret: durumtészta, napraforgóolaj, vöröshagyma, só
csemege uborka

Húsgombóc leves: sárgarépa, közepes zsírtartalmú sertéshús 
(17%), petrezselyemgyökér, kelkáposzta, karalábé, zeller, teljes 
kiőrlésű zsemle, tojás, napraforgóolaj, zsemlemorzsa, 
vöröshagyma, petrezselyemzöld, jódozott só, feketebors
Karalábéfőzelék: karalábé, tej 1,5%-os, teljes kiőrlésű búzaliszt, 
napraforgóolaj, petrezselyemzöld, só, feketebors
Pulykamell kukoricabundában: pulykamell (70%), extrudált sós 
ízesített kukoricapehely, napraforgóolaj, durumliszt, só, tojás, 
feketebors

Lestyános csirkeraguleves: csirkemell (29%), zöldbab, 
sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, vöröshagyma, friss 
citromlé, teljes kiőrlésű búzaliszt, napraforgóolaj, 
petrezselyemzöld, só
Vadas tokány: csirkemell (30%), sárgarépa, 
petrezselyemgyökér, tejföl 12%-os, zeller, teljes kiőrlésű 
búzaliszt, vöröshagyma, napraforgóolaj, mustár, só, feketebors
Röszti: sárgarépa, póréhagyma, zablisz, tojás

Meggyleves: meggy, tejföl 12%-os, teljes kiőrlésű búzaliszt, 
citrom, só, édesítőszerek
Görög csirkemell: csirkemell (50%), paradicsompüré, 
paradicsompaprika, citrom, vöröshagyma, olívabogy, olívaolaj, 
fokhagyma, só, feketebors, fahéj
Köret: édesburgonya, cékla

Uzsonna

Mascarponés kekszes gyümölcsös 
pohárkrém édesítőszerekkel Máglyarakás édesítőszerekkel Túrógombóc édesítőszerekkel Áfonyás pite édesítőszerekkel Diétás pogi almával, mogyoró

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
279 Kcal 12 g 13 g / 4,4 g 253 Kcal 9 g 12 g / 2,5 g 238 Kcal 16 g 8 g / 2,2 g 257 Kcal 11 g 12 g / 4 g 351 Kcal 17 g 20 g / 2,7 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
29 g 9 g 0,4 g 26 g 8 g 0,5 g 24 g 4 g 0,4 g 27 g 9 g 0,3 g 24 g 14 g 0,9 g

Allergének: tejtermék, laktóz; glutén; kéndioxid, 
szulfit; szezám; szója Allergének: tejtermék, laktóz; tojás; diófélék; glutén Allergének: glutén; tejtermék, laktóz; tojás Allergének: glutén; tejtermék, laktóz; tojás Allergének: glutén; tejtermék, laktóz; tojás; diófélék

Feltételezhető: diófélék; tojás Feltételezhető: szezám Feltételezhető: Feltételezhető: Feltételezhető:

összetevők light mascarpone, vaníliás pudingpor, mandulaital, hozzáadott 
cukortól mentes keksz,  alma,  sovány tehéntúró, édesítőszerek

alma, tej 1,5%-os, teljes kiőrlésű magvas rozsos zsemle, 
diabetikus sárgabarack dzsem, tojás, dió, margarin 20%-os, 
citrom, fahéj, édesítőszerek

teljes kiőrlésű búzadara, tejföl 12%-os, olívaolaj, sovány 
tehéntúró, tojás, teljes kiőrlésű zsemlemorzsa, édesítőszerek

tojás, kókuszital, zabliszt, piros áfonya, 10%-os növényi 
főzőtejszín, édesítőszerek

sovány sajt, zabliszt, sovány tehéntúró, tojás
alma

Vacsora

Narancsos csirkemell sült zöldségekkel Fűszeres túróval töltött pulyka görög 
salival Sonkás karfiol Sült csirkemell csőbensült 

zöldségekkel Zöld shakshuka, kifli

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
374 Kcal 30 g 10 g / 1,3 g 452 Kcal 46 g 13 g / 7,1 g 380 Kcal 23 g 14 g / 4,3 g 407 Kcal 42 g 13 g / 3 g 480 Kcal 28 g 24 g / 7,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
41 g 14 g 1,6 g 40 g 7 g 1,6 g 41 g 5 g 2,8 g 31 g 4 g 1,3 g 38 g 7 g 2,1 g

Allergének: mustár; zeller Allergének: tejtermék, laktóz; glutén Allergének: glutén; tejtermék, laktóz; tojás Allergének: tejtermék, laktóz; tojás; zeller Allergének: tejtermék, laktóz; tojás; glutén
Feltételezhető: kéndioxid, szulfit Feltételezhető: Feltételezhető: szója Feltételezhető: glutén Feltételezhető:

összetevők
Narancsos csirkemell: csirkemell (60%), narancs, friss 
narancslé, mustár, olívaolaj 
Sült zöldségek: szárzeller, bébirépa konzerv, cékla, 
bébikukorica konzerv, édesburgonya

Fűszeres túróval töltött pulyka: pulykamell (64%), sovány 
tehéntúró, petrezselyemzöld
Görög sali: fetasajt, olívaolaj, paradicsom, póréhagyma,  uborka                                                                                               
bulgur      

Sonkás karfiol: karfiol, pulykasonka, paradicsom, zöldpaprika, 
joghurt 0,1%-os, olívaolaj, petrezselyemzöld, só, tojássárga, 
szerecsendió                                                                                                     
árpagyöngy

Sült csirkemell: csirkemell (96%), napraforgóolaj, só, 
majoránna, feketebors
Csőbensült zöldségek: .kelbimbó, karfiol, brokkoli, sovány kefir, 
tojás, teljes kiőrlésű búzaliszt                                                   
rizs

Zöld shakshuka: spenót, tojás, krémfehérsajt, kaliforniai paprika 
piros, vöröshagyma, olívaolaj, teljes kiőrlésű kifli

A cukortartalom minden esetben a természetes módon előforduló cukortartalmat jelöli. Természetes cukorforrások például a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, de a gabonafélék is tartalmazhatnak természetes módon előforduló cukrokat.



2022. január 29-30.
SZOMBAT VASÁRNAP

Reggeli

Snidlinges mustáros tojáskrém, kenyér, 
paradicsom Zölborsós baromfihús pástétom

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
242 Kcal 10 g 11 g / 2,8 g 251 Kcal 17 g 7 g / 1,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
25 g 4 g 1,5 g 29 g 4 g 1,8 g

Allergének: glutén; mustár; tojás Allergének: glutén
Feltételezhető: csillagfürt; szója; tejtermék, laktóz; 
kéndioxid, szulfit Feltételezhető: csillagfürt; szója; tejtermék, laktóz

összetevők
Snidlinges Mustáros tojáskrém: tojás, margarin 20%-os, 
vöröshagyma, mustár, só
teljes kiőrlésű kenyér, paradicsom        

Zöldborsós baromfihús pástétom: főtt csirkemell (46%), 
vöröshagyma, margarin 20%-os, só, zöldborsó
teljes kiőrlésű kenyér, zöldpaprika

Tízórai

Sütőtökös muffin édesítőszerekkel Zserbógolyó édesítőszerekkel
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
163 Kcal 7 g 5 g / 1,7 g 190 Kcal 6 g 10 g / 2,3 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
22 g 3 g 0,1 g 19 g 5 g 0,4 g

Allergének: glutén; tojás; tejtermék, laktóz Allergének: diófélék; glutén; kéndioxid, szulfit; 
szezám; szója

Feltételezhető: Feltételezhető: ; tejtermék, laktóz; tojás

összetevők sütőtök, zabliszt, 10%-os növényi főzőtejszín, tojás, 
édesítőszerek

hozzáadott cukortól mentes keksz, alma, sárgabarack dzsem, 
kakaópor, dió, édesítőszerek

Ebéd

Sárgarépás tejszínes csirkemell 
zöldséges tolltésztával

Zöldséges csirkecomb rómaitálban 
kuszkussszal

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
684 Kcal 45 g 28 g / 7,8 g 575 Kcal 47 g 15 g / 3,7 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
63 g 5 g 2,7 g 61 g 4 g 1,7 g

Allergének: tejtermék, laktóz; glutén Allergének: glutén; zeller
Feltételezhető: csillagfürt Feltételezhető: tejtermék, laktóz

összetevők

Sárgarépás tejszínes csirkemell: csirkemell (57%), sárgarépa, 
10%-os növényi főzőtejszín, napraforgóolaj, petrezselyemzöld, 
só, feketebors, szerecsendió
Zöldséges tollszártészta: cukkini, paradicsom, durumtészta, 
padlizsán, zöldpaprika, mozzarella sajt, vöröshagyma, olívaolaj, 
só, fokhagyma, friss bazsalikom, feketebors 

Zöldséges csirkecomb római tálban: csirkecomb (23%), 
karalábé, .csiperke, sárgarépa, kelbimbó, petrezselyemgyökér, 
zeller, zöldpaprika, vöröshagyma, margarin 20%-os, 
petrezselyemzöld, só
kuszkusz

Uzsonna

Lusta asszony rétese édesítőszerekkel Palacsinta mandulával 
édesítőszerekkel

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
186 Kcal 14 g 1 g / 0,4 g 345 Kcal 18 g 17 g / 1,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
29 g 14 g 0,7 g 29 g 14 g 0,6 g

Allergének: glutén; tejtermék, laktóz; tojás Allergének: tejtermék, laktóz; diófélék; glutén; tojás
Feltételezhető: csillagfürt Feltételezhető:

összetevők teljes kiőrlésű zsemle, sovány kefir, sovány tehéntúró,  tojás, 
fagyasztott szilva, édesítőszerek

Palacsinta üres, olajjal: teljes kiőrlésű búzaliszt, tej 1,5%-os, 
tojás, napraforgóolaj, só
sovány tehéntúró, őszibarack, édesíőszerek, mandula

Vacsora

Gyros tál salátával, tortilla Göngyölt csirkeszelet sült zöldségekkel
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
428 Kcal 34 g 13 g / 3,3 g 383 Kcal 41 g 8 g / 1,2 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
43 g 6 g 2,4 g 35 g 8 g 1,6 g

Allergének: glutén; tejtermék, laktóz Allergének: glutén; tojás
Feltételezhető: Feltételezhető: csillagfürt

összetevők

Gyros tál salátával, csirkehúsból: csirkemell (25%), 
kígyóuborka, paradicsom, joghurt 0,1%-os, sovány kefir, 
zöldhagyma, olívaolaj, fokhagyma, só, oregánó, kakukkfű, 
feketebors                                                                                                       
búzatortilla

Göngyölt csirkeszelet: csirkemell (60%), fagyasztott mexikói 
vegyesfőzelék, teljes kiőrlésű zsemle, tojás, napraforgóolaj, 
petrezselyemzöld, só, feketebors
Sült zöldségek: cukkini, csiperke, fagyasztott zöldborsó, 
paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, petrezselyemzöld, 
feketebors

A cukortartalom minden esetben a természetes módon előforduló cukortartalmat jelöli. Természetes cukorforrások 
például a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, de a gabonafélék is tartalmazhatnak természetes módon előforduló 

cukrokat.


