Kodály Ált.Isk.

olajos magvak,hüvelyesek,tojásfeh.
ebéd
F.B. x
tej,szója,tartósítószer
paprikamentes ebéd
G.G.

laktóz,dió,mogyoró
méz, barackmentes ebéd
M.B.
x

gluténment.tízórai
B.M., F.K.x
gluténmentes ebéd
M.I.,B.M.,SZ.A.,
L.L., F.K.,
x
gluténment. uzsonna
,M.I. B.M.,F.K.x
tejcukor,tejfeh,szója
mogyoróment.ebéd
J.Z.
x

Diétás étrend

2022.01.10.-01.14.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
gulyáslev.Cornito tarhonyá- zöldséglev.csirkemájjal,Cor- pir.leves Cornito tésztával
zellerkrémlev.pir.mind.m.
val, tejbedara, gyüm.
nito tésztával, sert.húsfalaburg.főz., vagdalt tojás nélk. kenyérkocka, bolognai Cortok,kapormártás, bulgur
gyümölcs
nito tésztával,Arany fácán
par.püre,tr.sajt
babgulyás piros papr. És
májgomb.lev,sert.húsfalatok pir.lev.piros papr.nélkül
zellerkrémlev.pir.mind.m.
tejföl nélkül, tejbedara rizs- kapormártás(nem por) rizs- Cornito tésztával
kenyérkocka, rizstejjel,bologtejjel, gyümölcs
tejjel, bulgur
burg.főz.rizstejjel, vagdalt
nai Cornito tésztéval,Arany
piros papr.nélkül,tejm.kefácán par.pürével, set.hússal
nyérrel, gyümölcs
sajt nélkül
babgulyás lakt.m.tejföllel
májgomb.lev,sert.húsfalatok pir.lev.Cornito tésztával
zellerkrémlev.pir.mind.m.ketejbedara lőakt.m.tejjel
kapormártás(nem por) lakt.
burg.főz.lakt.m.tejföllel
nyérkocka,lakt.m.tejjel,bologgyümölcs
m.tejjel, bulgur
vagdalt tejm.kenyérrel
nai Cornito tésztéval,Arany
gyümölcs
fácán par.pürével, sert.hússal
lakt.m.tr.sajttal
glut.m.pékáru, Liga
glut.m.pékáru, Liga marg
glut.m.pékáru,Liga marg
glut.m.pékáru,tep.krém,
marg,tr.sajt
méz
all.m.jam
p.hagyma
babgulyás Cornito tarhomájgomb.lev.rizsliszttel,sert.
pir.lev.Cornito tésztával
zellerkr.lev.rizsliszttel,mind.
nyával, tejberizs, gyümölcs húsfalatok, kapormártás rizs- burg.főz.rizsliszttel,
m.kocka,bolognai Cornito
liszttel, p.rizs
vagdalt glut.m.kenyérrel
tésztával, Arany fácán par.
Pöttyös túró rudi
pürével, tr.sajt

Péntek
100%, all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, s.répás rizs

glut.m.pékáru, ko.sajt

glut.m.pékáru, gyümölcs
ko.sajt
100%,all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

briós, gyümölcs

tejfehérjementes
ebéd
G.G.x.

babgulyás tejföl nélkül
tejbedara rizstejjel, gyüm.

májgomb.lev,sert.húsfalatok
kapormártás(nem por) rizstejjel, bulgur

pir.lev.Cornito tésztával
burg.főz.rizstejjel,
vagdalt tejm.kenyérrel
gyümölcs

vegetáriánus tízórai
Ó.ZS., Ó.J. x
vegetáriánus ebéd
Ó.ZS., Ó.J.
x
vegetáriánus uzsonna
Ó.ZS., Ó.J. X

sajtos pogácsa

kakaós csiga

szerelmes levél

bableves hús nélkül, tejbedara,gyümölcs

daragal.leves, pirított gomba pir.leves,burg.főzelék
kapormártással, bulgur
buggyantott tojás, túró rudi

glut.m.pékáru,Liga marg
főtt tojáa
zellerkrémlev.pir.mind.m.
kenyérkocka, rizstejjel,bolognai Cornito tésztéval,Arany
fácán par.pürével, sert.hússal
sajt nélkül
zellerkrémlev.pir.mind.m.
kenyérkocka, rizstejjel,bolognai Cornito tésztéval,Arany
fácán par.pürével, sert.hússal
sajt nélkül
sajtkrém,p.hagyma
kenyér
zellerkrémleves, sajtos
tészta

korpás kifli,ko.sajt

zsemle, marg,f.tojás,zp

almás rácsos

glut.lakt.ment.tízórai
P.E.x.
glut.lakt.ment.ebéd
P.E.
x

tej,glut.m.pékáru,lakt.m.
tr.sajt,Liga marg.
babgulyás Cornito tarhonyával,lakt.m.tejföllel
tejberizs lakt.m.tejjel,gyüm.

tej,glut.m.pékáru,Liga marg
méz

glut.lakt.ment.uzsonna
P.E. X

tej,glut.m.pékáru,lakt.m.
ko.sajt
dét.gulyásleves, tejbedara
gyümölcs

purinszegény
gyom.kímélő ebéd
S.L.H.x.

babgulyás tejföl nélkül
tejbedara rizstejjel, gyüm.

glut.m.pékáru, Liga marg
all.m.szalámi, zp.
májgomb.lev,sert.húsfalatok
kapormártás(nem por) rizstejjel, bulgur

glut.m.pékáru,all.m.sonka
Liga marg,
pir.lev.Cornito tésztával
burg.főz.rizstejjel,
vagdalt tejm.kenyérrel
gyümölcs

tönk.kocka

tej,glut.m.pékáru, Liga mareg tej,glut.m.pékáru, tep.krém
all.m.jam
p.hagyma
májgomb.lev.rizsliszttel,sert.
pir.lev.Cornito tésztával
zellerkr.lev.rizsliszttel,mind.
húsfalatok, kapormártás rizs- burg.főz.rizsliszttel, lakt.m. m.kocka, lakt.m.tejjel,bologliszttel, p.rizs
tejföllel,vagdalt glut.m.ke- nai Cornito tésztával,Arany
nyérrel, lakt.m.Pöttyös túfácán par.pürével, lakt.m.
ró rudi
tr.sajttal
tej,glut.m.pékáru, Liga marg tej,glut.m.pékáru,Liga marg tej,glut.m.pékáru, Liga marg
all.m.szalámi, zp.
all.m.sonka
f.tojás
daragal.leves,sert.húsfalatok pir.leves,burg.főzelék
zellerkrémleves, sajtos tészkapormártás,bulgur
tükör tojás, túró rudi
ta

100%, al.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

100%, all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

glut.m.pékáru, körözött
100%, all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

100%,all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

túrós táska
rostoslé,rántott sajt, rizi-bizi

tej,glut.m.pékáru,lakt.m.körözött
100%,all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, rizi-bizi

tej,glut.m.pékáru, lakt.m.ko.
sajt,gyümölcs
100%,all.m.tart.sz.m.rostoslé, s.csirke, s.répás rizs

