
Étlap (allergén, élettani érték)
  ( Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú M űvészeti Iskola )  (Iskola)

2020.11.16 - 2020.11.22

Étkezés /

11.16
Hétfő

11.17
Kedd

11.18
Szerda

11.19
Csütörtök Péntek

11.20Menü

tízórai / 
A

Forralt tej  (7;)Kakaó (1;5;6;7;8;)Vaníliás tej (1;7;)Citromos tea (1;12;) Gyümölcs tea (12;)
Mogyorókrém (1;5;6;7;8;11;)Kifli (1;6;7;)Briós (1;3;6;7;)Olasz (6;7;9;10;) Körözött  (1;5;6;7;8;9;10;)
Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Delma margarin (7;)Delma margarin (7;) Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)

Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)
 élelmi rost 7.02774 g; fehérje 8.629 g; hozzáadott
cukor 9.79 g; só 1.52194 g; szénhidrát 38.5432 g;
telített zsírsav 3.2867 g; zsír 10.4274 g; energia
284.672 kcal; energia 1189.92 kJ; koleszterin 16.8
mg;

 élelmi rost 1.485 g; fehérje 12.1055 g; hozzáadott
cukor 14.1369 g; só 0.694355 g; szénhidrát 50.7761
g; telített zsírsav 4.9862 g; zsír 10.3318 g; energia
346.181 kcal; energia 1446.93 kJ; koleszterin 51.05
mg;

 élelmi rost 6.79274 g; fehérje 7.61808 g; hozzáadott
cukor 9.99 g; só 1.06912 g; szénhidrát 39.1291 g;
telített zsírsav 1.98666 g; zsír 4.65764 g; energia
230.385 kcal; energia 962.998 kJ; koleszterin
7.9376 mg;

 élelmi rost 2.119 g; fehérje 11.956 g; hozzáadott
cukor 8.991 g; só 1.1535 g; szénhidrát 48.299 g;
telített zsírsav 2.9083 g; zsír 7.197 g; energia
307.196 kcal; energia 1284.34 kJ; koleszterin 10.6
mg;

 élelmi rost 6.72174 g; fehérje 12.356 g; só 1.07644
g; szénhidrát 38.7322 g; telített zsírsav 1.6724 g;
zsír 3.7314 g; energia 239.014 kcal; energia
999.329 kJ; koleszterin 10.4 mg;

ebéd / 
A

Fahéjas szilvaleves (1;3;5;6;7;8;10;12;)Lebbencsleves (1;3;6;7;9;10;12;13;)Reszelttésztaleves (1;3;6;7;9;10;12;13;)Húsgaluskaleves (1;3;6;7;9;10;12;) Magyaros karalábéleves
(1;3;6;7;9;10;12;13;)

Sajtos-tejfölös sült csirkemell
(1;6;7;10;)

Főtt tojás (3;)Pulyka vagdalt (1;3;5;6;7;8;9;10;12;13;)Tejbedara (1;7;) Parajos tonhalas penne
(1;3;4;6;7;10;12;)

Párolt rizs (12;)Finomfőzelék (1;7;12;)Szárazbab főzelék (1;3;6;7;9;10;12;13;)Kakaószórás (1;5;6;7;8;) Reszelt sajt (7;)
Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)A l m a 

 élelmi rost 9.071 g; fehérje 21.064 g; hozzáadott
cukor 36.963 g; só 1.1196 g; szénhidrát 94.097 g;
telített zsírsav 6.726 g; zsír 19.918 g; energia
646.421 kcal; energia 2702.39 kJ; koleszterin
69.168 mg;

 élelmi rost 26.5282 g; fehérje 38.646 g; hozzáadott
cukor 1.119 g; só 3.39796 g; szénhidrát 105.833 g;
telített zsírsav 5.3036 g; zsír 21.3526 g; energia
774.23 kcal; energia 3236.96 kJ; koleszterin 88.95
mg;

 élelmi rost 5.531 g; fehérje 32.342 g; só 2.455 g;
szénhidrát 74.821 g; telített zsírsav 6.9152 g; zsír
21.045 g; energia 624.12 kcal; energia 2608.89 kJ;
koleszterin 74.689 mg;

 élelmi rost 14.4872 g; fehérje 17.423 g; hozzáadott
cukor 1.399 g; só 2.06696 g; szénhidrát 75.0308 g;
telített zsírsav 1.6826 g; zsír 11.1366 g; energia
475.244 kcal; energia 1986.57 kJ; koleszterin 3.178
mg;

 élelmi rost 3.297 g; fehérje 32.829 g; hozzáadott
cukor 27.972 g; só 2.778 g; szénhidrát 108.619 g;
telített zsírsav 9.81 g; zsír 27.112 g; energia 815.968
kcal; energia 3410.72 kJ; koleszterin 95.2 mg;

uzsonna / 
A

Magos rúd (1;3;5;6;7;8;11;)Sonkás margarinkrém (1;6;7;8;9;10;)Eurofood baromfikrém csirkemájjalSajtszelet (7;) Pecsenyezsír (12;)
A l m a Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)Delma margarin (7;) Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)

JégcsapretekKígyóuborka (12;)Zsemle, vizes Paning Kft. (1;) Lilahagyma (12;)
 élelmi rost 1.515 g; fehérje 10.4 g; só 1.3725 g;
szénhidrát 28.86 g; telített zsírsav 4.6475 g; zsír
9.47 g; energia 243.429 kcal; energia 1017.53 kJ;
koleszterin 20.2 mg;

 élelmi rost 3.126 g; fehérje 6.08 g; só 1.4665 g;
szénhidrát 31.72 g; telített zsírsav 0.18 g; zsír 0.62
g; energia 157.53 kcal; energia 658.476 kJ;

 élelmi rost 3.638 g; fehérje 6.168 g; só 1.5295 g;
szénhidrát 33.273 g; telített zsírsav 0.18 g; zsír
0.632 g; energia 164.354 kcal; energia 687.003 kJ;

 élelmi rost 2.959 g; fehérje 9.336 g; só 1.453 g;
szénhidrát 32.23 g; telített zsírsav 2.124 g; zsír
6.642 g; energia 226.766 kcal; energia 947.89 kJ;
koleszterin 14.196 mg;

 élelmi rost 6.6605 g; fehérje 6.6386 g; só 0.455838
g; szénhidrát 32.724 g; telített zsírsav 0.874 g; zsír
7.3337 g; energia 226.814 kcal; energia 948.065 kJ;
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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


