
2022. január 31. - február 4.
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Reggeli

Sovány sajtos-sonkás teljes kiörlésű 
szendvics, paprika Humuszos tojáskrém, kifli,kígyóuborka Párizsis-sajtkrém, paradicsom, kenyér Fetás pástétom, kifli, paprika Humuszos csirkés szendvics

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.:
225 Kcal 13 g 9 g / 4,2 g 247 Kcal 12 g 11 g / 1,9 g 248 Kcal 10 g 11 g / 5,1 g 241 Kcal 11 g 9 g / 3,7 g 263 Kcal 17 g 9 g / 2,2 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
23 g 2 g 1,6 g 25 g 2 g 0,8 g 26 g 3 g 1,5 g 30 g 2 g 1,5 g 28 g 2 g 2 g

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

összetevők csirkesonka, sovány sajt, light vaj
teljes kiőrlésű kenyér, zöldpaprika

Humuszos tojáskrém: humusz, tojás, só, bors
teljes kiőrlésű kifli, kígyóuborka

Párizsis-sajtkrém: párizsi, sovány sajt
teljes kiőrlésű kenyér, paradicsom, light vaj

Fetás pástétom: humusz, fetasajt
teljes kiőrlésű kifli, zöldpaprika

Házi baromfihús pástétom: főtt csirkemell (46%), vöröshagyma, 
margarin 20%-os, só, humusz
teljes kiőrlésű kenyér, kígyóuborka

Tízórai

Körte, müzliszelet Ananászos vaníliapuding kókusszal Sárgarépás pogácsák, alma Barackos panna cotta Kakaós kókuszropogós,
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.:
132 Kcal 2 g 3 g / 1,4 g 196 Kcal 3 g 10 g / 5,5 g 183 Kcal 13 g 4 g / 1,5 g 355 Kcal 16 g 23 g / 5,4 g 256 Kcal 8 g 18 g / 12,3 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
24 g 14 g 0,1 g 24 g 13 g 0 g 24 g 11 g 1,1 g 21 g 17 g 0,3 g 16 g 3 g 0,1 g

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

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

összetevők

körte
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.)  

ananász, vaníliás pudingpor, mandulaital, kókuszreszelék, 
édesítőszerek       

sovány sajt, sovány tehéntúró, teljes kiőrlésű búzaliszt, tojás, 
sárgarépa
alma

joghurt 0,1%-os, növényi főzőtejszín 10%-os, kókuszital, 
őszibarack, zselatin, mandula szeletelt,
édesítőszerek

zabpehely, kókuszreszelék, tojás, tej 1,5%-os, kakaópor, 
édesítőszerek

Ebéd

Frankfurti leves, Zöldséges szaftos 
csirke kölessel

Kertészleves, Spenótos ricottás csirkés 
penne

Tárkonyos pulykaraguleves, 
Paradicsomos káposzta 

édesítőszerekkel, Vagdaltpogácsa 
baromfihúsból

Sárgaborsóleves virslivel, Olaszos 
rakott egytál

Sovány sajtos zöldségkrémleves, 
tejfölös gombás csirkeragu qunioával

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.:
580 Kcal 40 g 20 g / 5,7 g 595 Kcal 43 g 20 g / 6 g 658 Kcal 42 g 27 g / 6,4 g 618 Kcal 40 g 23 g / 7,4 g 574 Kcal 38 g 16 g / 3,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
59 g 10 g 4,9 g 60 g 4 g 3,6 g 59 g 14 g 3,4 g 62 g 9 g 4,2 g 63 g 12 g 2,3 g

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

Feltételezhető: szója Feltételezhető: csillagfürt; tojás Feltételezhető: csillagfürt Feltételezhető: mustár; szója Feltételezhető:

összetevők

Frankfurti leves: kelkáposzta, virsli, tejföl 12%-os, burgonya, 
vöröshagyma, teljes kiőrlésű búzaliszt, napraforgóolaj, 
fűszerpaprika, fokhagyma, só, feketebors, köménymag, 
majoránna
Zöldséges szaftos csirke kölessel: csirkemell (33%), köles, 
sárgarépa, zöldborsó, petrezselyemgyökér, vöröshagyma, 
napraforgóolaj, petrezselyemzöld, friss bazsalikom, só
csemege uborka

Kertészleves: sárgarépa, zöldborsó, zeller, petrezselyemgyökér, 
karalábé, teljes kiőrlésű búzaliszt, fagyasztott zöldbab, karfiol, 
kelbimbó, napraforgóolaj, vöröshagyma, só, petrezselyemzöld, 
fűszerpaprika, fokhagyma, feketebors
Spenótos ricottás csirkés penne: spenót, ricotta sajt, sovány 
sajt, teljes kiőrlésű száraztészta, csirkemell (24%), 
napraforgóolaj, só, majoránna, feketebors

Tárkonyos pulykaraguleves: pulykamell, tejföl 12%-os, 
fagyasztott zöldborsó, citrom, sárgarépa, teljes kiőrlésű 
búzaliszt, vöröshagyma, karalábé, petrezselyemgyökér, zeller, 
napraforgóolaj, petrezselyemzöld, só, őrölt fehérbors, .tárkony
Paradicsomos káposztafőzelék: téli fejeskáposzta, 
paradicsompüré, teljes kiőrlésű búzaliszt, vöröshagyma, zeller, 
napraforgóolaj, só, köménymag, édesítőszerek, feketebors
Vagdaltpogácsa baromfihúsból: csirkemell (64%), teljes kiőrlésű 
zsemle, teljes kiőrlésű zsemlemorzsa, napraforgóolaj, tojás, 
vöröshagyma, petrezselyemzöld, fűszerpaprika, só, feketebors

Sárgaborsóleves, virslivel: virsli, sárgaborsó, teljes kiőrlésű 
búzaliszt, vöröshagyma, napraforgóolaj, só, fokhagyma, 
fűszerpaprika, feketebors
Olaszos rakott egytál: burgonya, sárgarépa, tej 1,5%-os, 
csirkemell (16%), zeller, sovány sajt, margarin 20%-os, 
vöröshagyma, teljes kiőrlésű búzaliszt, só, friss bazsalikom, 
feketebors

Sovány sajtos zöldségkrémleves: sárgarépa, burgonya, 
fehérbor, túra sovány sajt, póréhagyma, vöröshagyma, 
napraforgóolaj, só, fokhagyma
Tejfölös gombás csirkeragu: csirkemell (36%), csiperke, tejföl 
12%-os, napraforgóolaj, vöröshagyma, teljes kiőrlésű búzaliszt, 
petrezselyemzöld, só, feketebors
Köret: quinoa

Uzsonna

Diétás málnás tiramisu Rafaello golyó, mandarin Fekete erdő pohárkrém Mandarinos mákos pohárkrém Rákóczi túrós pohárkrém  
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.:
314 Kcal 20 g 14 g / 5,7 g 356 Kcal 7 g 24 g / 13,8 g 268 Kcal 16 g 10 g / 4,3 g 231 Kcal 12 g 9 g / 1,8 g 263 Kcal 18 g 10 g / 4,3 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
26 g 14 g 0,5 g 28 g 16 g 0 g 27 g 14 g 0,5 g 25 g 12 g 0 g 24 g 9 g 0,5 g

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

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

Feltételezhető: diófélék; tojás Feltételezhető: glutén; kéndioxid, szulfit; szója; 
tejtermék, laktóz Feltételezhető: diófélék; tojás Feltételezhető: diófélék; glutén; kéndioxid, szulfit; 

szója Feltételezhető: diófélék; tojás

összetevők light mascarpone, sovány tehéntúró, hozzáadott cukortól 
mentes keksz, kakaópor, erdei gyümölcs, édesítőszerek

vaníliás pudingpor, mandulaital, kókuszreszelék, mandula, 
édesítőszerek                                                                          
mandarin

sovány tehéntúró, light mascarpone, meggy, hozzáadott 
cukortól mentes keksz, kakaópor, édesítőszerek

narancs, mák, sovány tehéntúró, vaníliás pudingpor, 
mandulaital, édesítőszerek

hozzáadott cukortól mentes keksz, diabetikus sárgabarack 
dzsem, sovány tehéntúró, light mascarpone, édesítőszerek

Vacsora

Sült csirkemell karfiollal, 
paradicsommal és fetával, kölessel

Mustáros csirkemell, sült zöldségek, 
édesburgonya Csirke cézár Paradicsommal sült csirkemell 

vitaminsalátával, bulgurral
Csirkebrassói sült sült zöldségekkel, 

köles
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.:
523 Kcal 35 g 25 g / 8,6 g 354 Kcal 32 g 7 g / 2,1 g 439 Kcal 35 g 17 g / 7,5 g 295 Kcal 27 g 5 g / 0,7 g 383 Kcal 29 g 12 g / 1,6 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
39 g 8 g 3,3 g 42 g 12 g 0,7 g 35 g 6 g 2,1 g 37 g 6 g 0,7 g 39 g 5 g 1,1 g

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

összetevők

Sült csirkemell: csirkemell (95%), napraforgóolaj, só, 
majoránna, feketebors
Karfiol paradicsommal és fetával: karfiol, paradicsom, fetasajt, 
vöröshagyma, friss citromlé, olívaolaj, só, fokhagyma, oregánó, 
fahéj, feketebors
köles

Mustáros csirkemell: csirkemell (70%), tejföl 12%-os, mustár, 
margarin 20%-os, petrezselyemzöld, só, majoránna, friss 
rozmaring                                      Sült zöldségek: cukkini, 
csiperke, fagyasztott zöldborsó, zöldpaprika, paradicsom, 
vöröshagyma, édesburgonya, petrezselyemzöld, feketebors

Csirke cézár: csirkemell (25%), paradicsom, endívia saláta, 
teljes kiőrlésű kenyér, növényi főzőtejszín 10%-os, kígyóuborka, 
tojássárga, olívaolaj, mustár, petrezselyemzöld, fokhagyma, só, 
oregánó, feketebors

Paradicsommal sült csirkemell: csirkemell (21%), 
napraforgóolaj, só, majoránna, feketebors, joghurt 0,1%-os, 
kelbimbó, sárgarépa, mustár, zöldpaprika, paradicsom        
bulgur

Csirkebrassói: csirkemell (80%), vöröshagyma, napraforgóolaj, 
fokhagyma, só, feketebors, majoránna
Sült zöldségek: karalábé, zeller, cékla, sárgarépa        
köles

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. február 5-6.
SZOMBAT VASÁRNAP

Reggeli

Kapribogyós tonhalkrém, kenyér, 
paradicsom

Sonkás sajtos szendvics
energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
201 Kcal 18 g 2 g / 0,6 g 267 Kcal 17 g 10 g / 4,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
26 g 3 g 1,5 g 27 g 3 g 2,2 g

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

összetevők
Kapribogyós tonhalkrém: tonhalkonzerv (94%), kapribogyó, só, 
bors                                                                                                 
teljes kiőrlésű kenyér, paradicsom

csirkesonka, túra sovány sajt
kenyér, zöldpaprika  

Tízórai

Meggyes puding édesítőszerekkel Almás kekszgolyók édesítőszerekkel, 
mandarin

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
306 Kcal 6 g 20 g / 1,3 g 303 Kcal 14 g 14 g / 2,8 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
24 g 12 g 0,2 g 29 g 15 g 0,4 g

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

Feltételezhető: glutén; kéndioxid, szulfit; szója; 
tejtermék, laktóz Feltételezhető: ; tojás

összetevők csokis pudingpor, kókusztej, meggy, mogyoró, édesítőszerek
hozzáadott cukortól mentes keksz, alma, sovány tehéntúró, 
kakaópor, édesítőszerek, natúr kesudió
mandarin

Ebéd

Joghurtos grillezett pulykacomb 
Tepsiben sült fetás burgonyával és 

savanyúsággal
Pulykamell kukoricabundában, light 

franciasalival

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
603 Kcal 37 g 23 g / 7,5 g 665 Kcal 47 g 28 g / 4,4 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
60 g 16 g 5,7 g 55 g 12 g 2,4 g

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

összetevők

Joghurtos grillezett pulykacomb: pulykacomb (66%), joghurt 
0,1%-os, friss citromlé, olívaolaj, fokhagyma, só, feketebors, 
fűszerpaprika, fahéj, cayenne bors        
Tepsiben sült burgonya: burgonya, napraforgóolaj, fetasajt, só
csalamádé

Pulykamell kukoricabundában: pulykamell (77%), extrudált sós 
ízesített kukoricapehely, napraforgóolaj, durumliszt, só, tojás, 
feketebors
Light franciasali: light majonéz,  joghurt 0,1%-os, fagyasztott 
vegyesfőzelék, burgonya, csemege uborka

Uzsonna

Túró rudi golyók erdei gyümölccsel 
édesítőszerekkel

Málnás lusta asszony rétese 
édesítőszerekkel

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
206 Kcal 19 g 4 g / 1,2 g 266 Kcal 23 g 6 g / 1,6 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
23 g 9 g 0,1 g 30 g 16 g 0,8 g

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

összetevők sovány tehéntúró, zabpehely, kakaópor, szeder, édesítőszerek teljes kiőrlésű zsemle, sovány kefir, sovány tehéntúró, tojás, 
körte, édesítőszerek

Vacsora

Grillezett sajt gránátalmás basmati 
rizzsel Francia lecsó

energia: fehérje: zsír / telített zs.: energia: fehérje: zsír / telített zs.:
397 Kcal 35 g 11 g / 6 g 208 Kcal 9 g 2 g / 0,1 g

szénhidrát: cukor: só: szénhidrát: cukor: só:
39 g 11 g 4,2 g 37 g 20 g 1,8 g

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

összetevők
Grillezett sajt: túra sovány sajt
Gránátalmás sali: rukkola, paradicsom, gránátalma                                                                                                                           
rizs

Francia lecsó: paradicsompüré, kaliforniai paprika piros, 
kaliforniai paprika zöld, vörösbor, csiperke, vöröshagyma, só, 
cukkin, fokhagyma, padlizsán, friss bazsalikom, oregánó, 
feketebors, cayenne bors, light mozzarellagolyó
teljes kiőrlésű kenyér

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.


