
Étlap (allergén, élettani érték)
  ( Margaréta Óvoda (Monoki u.) )  (Óvoda)

2020.09.28 - 2020.10.04

Étkezés /

09.28
Hétfő

09.29
Kedd

09.30
Szerda

10.01
Csütörtök Péntek

10.02Menü

tízórai / 
A

Gyümölcs tea (12;)Forralt tej  (7;)Gyümölcs tea (12;)Forralt tej  (7;) Kakaó (1;5;6;7;8;)
Kenőmájas (9;10;)Vajkrém ízesített (7;)Reszelt sajt (7;)Sajtos kifli (1;6;7;) Delma margarin (7;)
Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Delma margarin (7;) Zsemle, vizes Paning Kft. (1;)
ZöldpaprikaKígyóuborka (12;)Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)

 élelmi rost 1.22715 g; fehérje 13.2385 g; só 1.13325
g; szénhidrát 33.837 g; telített zsírsav 3.3248 g; zsír
5.953 g; energia 242.975 kcal; energia 1015.89 kJ;
koleszterin 19.9 mg;

 élelmi rost 2.45 g; fehérje 10.608 g; hozzáadott
cukor 6.993 g; só 1.585 g; szénhidrát 33.66 g; telített
zsírsav 4.6725 g; zsír 9.622 g; energia 265.166 kcal;
energia 1108.39 kJ; koleszterin 20.2 mg;

 élelmi rost 2.119 g; fehérje 11.956 g; hozzáadott
cukor 6.993 g; só 1.1535 g; szénhidrát 46.301 g;
telített zsírsav 2.9083 g; zsír 7.197 g; energia
299.166 kcal; energia 1250.77 kJ; koleszterin 10.6
mg;

 élelmi rost 5.78745 g; fehérje 12.13 g; só 0.7592 g;
szénhidrát 34.7835 g; telített zsírsav 5.5314 g; zsír
11.6295 g; energia 293.657 kcal; energia 1227.74
kJ; koleszterin 33.4 mg;

 élelmi rost 5.99545 g; fehérje 8.058 g; hozzáadott
cukor 6.993 g; só 1.03655 g; szénhidrát 31.2535 g;
telített zsírsav 2.5698 g; zsír 6.2115 g; energia
214.405 kcal; energia 896.206 kJ; koleszterin 44.8
mg;

ebéd / 
O

Csontleves tésztával (1;3;6;7;9;10;12;)Lebbencsleves (1;3;6;7;9;10;12;13;)Reszelttésztaleves (1;3;6;7;9;10;12;13;)Babgulyás  (1;3;6;7;9;10;12;13;) Póréhagymás burgonyaleves
(1;3;6;7;9;10;12;13;)

Pusztapörkölt sertéshúsból
(1;3;6;7;9;10;12;)

Sült baromfivirsli (6;7;9;10;)szárnyashúsgombóc (3;10;12;)Tejbedara (1;7;) Halpaprikás (1;4;7;9;12;)

Csemege uborka (10;12;)Zöldborsó főzelék (1;3;6;7;9;10;12;13;)Burgonyás brokkolifőzelék
(1;3;6;7;9;10;12;)

Fahéjszórás (1;10;) Párolt rizs (12;)

Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)
 élelmi rost 9.979 g; fehérje 21.909 g; hozzáadott
cukor 30.47 g; só 1.011 g; szénhidrát 80.404 g;
telített zsírsav 5.157 g; zsír 15.325 g; energia
548.729 kcal; energia 2293.94 kJ; koleszterin
31.456 mg;

 élelmi rost 9.54587 g; fehérje 20.846 g; hozzáadott
cukor 0.999 g; só 2.18797 g; szénhidrát 51.3161 g;
telített zsírsav 1.7902 g; zsír 9.9657 g; energia
381.266 kcal; energia 1593.71 kJ; koleszterin 51.89
mg;

 élelmi rost 4.419 g; fehérje 22.934 g; só 1.985 g;
szénhidrát 75.728 g; telített zsírsav 5.538 g; zsír
23.429 g; energia 612.747 kcal; energia 2561.26 kJ;
koleszterin 69.7 mg;

 élelmi rost 8.874 g; fehérje 24.753 g; hozzáadott
cukor 1.998 g; só 2.876 g; szénhidrát 58.717 g;
telített zsírsav 3.828 g; zsír 18.723 g; energia
506.551 kcal; energia 2117.42 kJ; koleszterin
50.321 mg;

 élelmi rost 6.959 g; fehérje 13.028 g; só 2.172 g;
szénhidrát 42.086 g; telített zsírsav 4.067 g; zsír
15.183 g; energia 361.85 kcal; energia 1512.5 kJ;
koleszterin 27.2 mg;

uzsonna / 
A

Kockasajt (7;)Zala felvágott (9;10;)Tojáskrém (3;7;8;10;12;)Sonkakrém (1;6;7;9;10;12;) Baromfipárizsi (6;7;9;10;)
Kifli (1;6;7;)Delma margarin (7;)Zsemle, vizes Paning Kft. (1;)Teljes kiőrlésű zsemle (1;6;7;) Delma margarin (7;)

Zsemle, vizes Paning Kft. (1;)ParadicsomZöldpaprika Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)
Paradicsom

 élelmi rost 6.18885 g; fehérje 8.3261 g; só 1.18979
g; szénhidrát 26.3126 g; telített zsírsav 1.1035 g;
zsír 3.6061 g; energia 171.823 kcal; energia
718.212 kJ; koleszterin 11.156 mg;

 élelmi rost 1.93 g; fehérje 7.408 g; só 1.11165 g;
szénhidrát 29.746 g; telített zsírsav 1.6072 g; zsír
5.451 g; energia 198.637 kcal; energia 830.305 kJ;
koleszterin 82.312 mg;

 élelmi rost 5.96745 g; fehérje 7.934 g; só 0.9533 g;
szénhidrát 24.8275 g; telített zsírsav 1.8079 g; zsír
7.2615 g; energia 197.34 kcal; energia 824.878 kJ;
koleszterin 15.2 mg;

 élelmi rost 1.515 g; fehérje 7.98 g; só 1.3875 g;
szénhidrát 28.66 g; telített zsírsav 2.5313 g; zsír
7.83 g; energia 218.069 kcal; energia 911.526 kJ;
koleszterin 15.2 mg;

 élelmi rost 1.515 g; fehérje 7.473 g; hozzáadott
cukor 0.4025 g; só 0.9505 g; szénhidrát 29.55 g;
telített zsírsav 1.1466 g; zsír 2.235 g; energia
169.311 kcal; energia 707.72 kJ; koleszterin
7.84999 mg;
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Allergének: 1 - Glutén; 2 - Rákfélék; 3 - Tojás; 4 - Halak; 5 - Földimogyoró; 6 - Szójabab; 7 - Tej, laktóz; 8 - Diófélék (mandula, mogyoró, diófélék, pisztácia); 9 - Zeller; 10 - Mustár; 11 - Szezámmag; 12 - Kén-dioxid, szulfitok;
13 - Csillagfürt; 14 - Puhatestűek


