
Étlap
05. hét (2023-01-30 - 2023-02-05)

a

Batthyány Kázmér Gimn. Főzőkonyha

Felsős (11-14 év)

Menü:

Korosztály:

Mi-Csodanap Kft.
Adószám: 24786733-2-13

Az étlap változás jogát fenntartjuk!
J ó   é t v á g y a t   k í v á n u n k !
 

Étkezés Kedd Szerda Csütörtök PéntekHétfő
2023.01.30. 2023.01.31. 2023.02.01. 2023.02.02. 2023.02.03.

Tízórai

· tej 1,5% {7!}
· sajtos pogácsa {7!}

· Almástea
· Mustáros sonkakrém {1!,
7!, 10!}
· kígyóuborka
· graham kenyér {1!}

· Karamell {7!}
· kalács  {1!, 3!, 6!, 7!, 11!,
12!}

· Gyümölcs tea
· Áfonyár túrókrém {7!}
· szeletelt félbarna kenyér
{1!}

· Citromos tea
· edami sajt {7!}
· margarin csészés {7!}
· teljeskiőrlésű kenyér {1!}

E (J): 1471.500 kJ; E (c): 351.462
kcal
zsír: 14.750 g; szénh: 33.250 g
só: 0.750 g; Ca: 570.000 mg
fehé.: 19.500 g E (J): 1082.522 kJ; E (c): 258.422

kcal
zsír: 7.463 g; zs.s: 6.416 g
szénh: 42.456 g; cuk: 15.687 g
só: 1.029 g; Ca: 28.658 mg
kol: 24.500 mg; fehé.: 14.702 g

E (J): 1479.960 kJ; E (c): 352.608
kcal
zsír: 14.250 g; szénh: 81.538 g
cuk: 23.188 g; só: 0.600 g
Ca: 679.972 mg; fehé.: 17.500 g

E (J): 1200.667 kJ; E (c): 285.156
kcal
zsír: 3.198 g; szénh: 52.733 g
cuk: 25.248 g; só: 0.766 g
Ca: 11.328 mg; fehé.: 11.001 g

E (J): 1368.357 kJ; E (c): 327.028 kcal
zsír: 26.963 g; zs.s: 25.030 g
szénh: 38.794 g; cuk: 15.991 g
só: 1.004 g; Ca: 338.798 mg
fehé.: 13.912 g

Ebéd

· Zelleres
burgonyakrémleves {1!, 3!,
7!, 9!, 10!}
· Pirított napraforgó {8!,
11!}
· Hentestokány {10!, 12!,
17!}
· Párolt rizs

· Májgaluskaleves {1!, 3!,
7!, 9!, 10!}
· Paradicsomoskáposzta
{1!}
· Bazsalikomos sült
sertésszelet
· teljeskiőrlésű kenyér {1!}

· Meggyleves {1!, 7!}
· Sült csirkecomb
· Zöldséges bulgur {1!, 3!,
7!, 9!, 10!}
· Mongol saláta {12!, 17!}

· Zöldségleves {1!, 3!, 7!,
9!, 10!}
· Lencsefőzelék {1!, 7!,
10!}
· Sült füstölt sertéscomb
· teljeskiőrlésű kenyér {1!}

· Zselici húsleves {1!, 3!, 7!,
9!, 10!}
· Tészta köret (metélt) {1!}
· Mákos szórat
· alma

E (J): 3138.381 kJ; E (c): 751.293
kcal
zsír: 38.315 g; zs.s: 2.064 g
szénh: 69.934 g; cuk: 1.082 g
só: 2.033 g; Ca: 56.490 mg
tzs: 0.520 g; fehé.: 23.903 g

E (J): 4016.630 kJ; E (c): 932.902
kcal
zsír: 39.148 g; zs.s: 0.622 g
szénh: 121.607 g; cuk: 72.986 g
só: 3.047 g; Ca: 501.446 mg
tzs: 2.400 g; fehé.: 46.841 g

E (J): 3352.432 kJ; E (c): 881.968
kcal
zsír: 29.231 g; zs.s: 0.569 g
szénh: 104.862 g; cuk: 24.871 g
só: 4.327 g; Ca: 17.738 mg
tzs: 0.800 g; kol: 127.500 mg
fehé.: 49.658 g

E (J): 3719.707 kJ; E (c): 889.724
kcal
zsír: 24.284 g; zs.s: 3.086 g
szénh: 99.451 g; cuk: 7.951 g
só: 2.637 g; Ca: 71.798 mg
tzs: 3.328 g; fehé.: 47.803 g

E (J): 3758.792 kJ; E (c): 894.821 kcal
zsír: 28.322 g; zs.s: 2.550 g
szénh: 118.194 g; cuk: 17.399 g
só: 1.139 g; Ca: 218.239 mg
kol: 147.000 mg; fehé.: 19.422 g

Uzsonna

· tavaszi felvágott
· margarin csészés {7!}
· teljeskiörlésű zsemle {1!}
· tv paprika

· kockasajt {7!}
· teljes kiörlésű kifli {1!}

· Tonhalkrém {3!, 4!, 10!,
12!}
· kígyóuborka
· Teljes kiőrlésű stangli {1!}

· zala felvágott 
· margarin csészés {7!}
· jégretek
· zsemle {1!}

· müzli
(gyümölcsdarabokkal) {1!,
5!, 6!, 7!, 8!, 11!}
· mandarin

E (J): 1028.600 kJ; E (c): 245.734
kcal
zsír: 22.628 g; zs.s: 20.844 g
szénh: 27.356 g; cuk: 0.742 g
só: 1.557 g; fehé.: 9.926 g

E (J): 381.405 kJ; E (c): 91.164 kcal
zsír: 6.467 g; zs.s: 5.713 g
szénh: 18.732 g; só: 0.297 g
Ca: 104.620 mg; tzs: 0.025 g
fehé.: 5.094 g

E (J): 1185.113 kJ; E (c): 283.059
kcal
zsír: 21.380 g; zs.s: 17.632 g
szénh: 12.920 g; cuk: 1.097 g
só: 0.563 g; Ca: 7.500 mg
tzs: 0.126 g; fehé.: 14.139 g

E (J): 659.520 kJ; E (c): 159.190 kcal
zsír: 24.354 g; zs.s: 22.794 g
szénh: 30.740 g; cuk: 0.080 g
só: 1.319 g; Ca: 13.000 mg
fehé.: 11.488 g

E (J): 525.000 kJ; E (c): 123.400 kcal
zsír: 2.560 g; szénh: 22.960 g
cuk: 15.000 g; só: 0.076 g
fehé.: 2.100 g

energia (Joule): 6017.5050 kJ
energia (kalória): 1517.6350 kcal
zsír: 64.8610 g
zsírsav: 18.2010 g
szénhidrát: 199.3200 g
cukor: 49.1560 g
só: 5.4900 g
kalcium: 705.2100 mg
telített zsírsav: 0.9260 g
koleszterin: 127.5000 mg
fehérje (össz): 81.2970 g
tejkalcium: 302.6000 mg

energia (Joule): 5638.4810 kJ
energia (kalória): 1348.4890 kcal
zsír: 75.6930 g
zsírsav: 22.9080 g
szénhidrát: 130.5400 g
cukor: 1.8240 g
só: 4.3400 g
kalcium: 626.4900 mg
telített zsírsav: 0.5200 g
fehérje (össz): 53.3290 g
tejkalcium: 311.0000 mg

energia (Joule): 5480.5570 kJ
energia (kalória): 1282.4880 kcal
zsír: 53.0780 g
zsírsav: 12.7510 g
szénhidrát: 182.7950 g
cukor: 88.6730 g
só: 4.3730 g
kalcium: 634.7240 mg
telített zsírsav: 2.4250 g
koleszterin: 24.5000 mg
fehérje (össz): 66.6370 g
tejkalcium: 113.6800 mg

energia (Joule): 5579.8940 kJ
energia (kalória): 1334.0700 kcal
zsír: 51.8360 g
zsírsav: 25.8800 g
szénhidrát: 182.9240 g
cukor: 33.2790 g
só: 4.7220 g
kalcium: 96.1260 mg
telített zsírsav: 3.3280 g
fehérje (össz): 70.2920 g
tejkalcium: 39.0000 mg

energia (Joule): 5652.1490 kJ
energia (kalória): 1345.2490 kcal
zsír: 57.8450 g
zsírsav: 27.5800 g
szénhidrát: 179.9480 g
cukor: 48.3900 g
só: 2.2190 g
kalcium: 557.0370 mg
koleszterin: 147.0000 mg
fehérje (össz): 35.4340 g
tejkalcium: 369.5000 mg

Élettani értékek
összesítve

Allergén anyag kódok (kapcsos zárójelben, felkiáltójellel!)

Polyányiné Dobos Klára
élelmezésvezető

1 Glutént tartalmazó gabona és azokból készült
termékek

2 Rákfélék és azokból készült termékek 3 Tojás és abból készült termékek 4 Halak és azokból készült termékek

5 Földimogyoró és abból készült termékek 6 Szójabab és abból készült termékek 7 Tej és abból készült termékek (belértve a
laktózt is)

8 Diófélék és azokból készült termékek

9 Zeller és abból készült termékek 10 Mustár és abból készült termékek 11 Szezámmag és abból készült termékek 12 Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok

13 Csillagfürt és a belőle készült termékek 14 Puhatestűek és a belőlük készült termékek 17 Mesterséges édesítőszer

Közkonyha


