
2022.09.26. - 2022.10.02.

Mezőberényi Általános Iskola, Művészeti Isk. és Kollégium (Luther tér)

normál

Étlap
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78

Üzem: 0056
5650 Mezőberény, Petőfi u. 14/b.
Telefon: -  Fax: -

Nyomtatás: 2022.09.20. 6:41

Nyomtatta: Kissné Kelemen Ildikó

Tízórai Ebéd Uzsonna

Hétfő
09.26

Forralt tej
Fatörzs kifli

Babgulyás
Tejbedara

Fahéjszórás
Teljes kiőrlésű kenyér

Kenyér félbarna szeletelt
Sonkakrém
Zöldpaprika

Gyümölcs tea
Trappista sajt

Delma margarin
Kenyér félbarna szeletelt 

Reszelttésztaleves
Húsgombóc

Majorannás burgonyafőzelék
Teljes kiőrlésű kenyér

Főtt tojás
Kígyóuborka

Teljes kiőrlésű kenyér
Delma margarin

Kedd
09.27

Szerda
09.28

Kakaó
Delma margarin

Zsemle

Póréhagymás burgonyaleves
Barbecue csirkemell

Párolt rizs

Párizsi baromfi  eFeF
Delma margarin

Teljes kiőrlésű kenyér
Rágórépa

Csütörtök
09.29

Gyümölcs tea
Magyaros vajkrém

Kenyér félbarna szeletelt
Zöldpaprika

Rántott leves
Kenyérkocka levesbetét

Sült sertésvirsli
Zöldborsó főzelék

Teljes kiőrlésű kenyér

Soproni felvágott
Delma margarin

Zsemle

Kockasajt
Kifli

Csontleves tésztával
Pusztapörkölt sertéshúsból

Káposztasaláta
édesítőszerekkel

Gyümölcs tea
Kenőmájas

Teljes kiőrlésű kenyér

Péntek
09.30
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JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
Az étlap esetleges változásáért elnézésüket kérjük!



Étlap (allergén, élettani érték)
  ( Mezőberényi Általános Iskola, Művészeti Isk. és Kollégium (Luther tér) )  (Iskola)

2022.09.26. - 2022.10.02.
Üzem: 0056
5650 Mezőberény, Petőfi u. 14/b.
Telefon: -  Fax: -

Étkezés /

09.26
Hétfő

09.27
Kedd

09.28
Szerda

09.29
Csütörtök Péntek

09.30Menü

tízórai / 
A

Gyümölcs tea (12;)Gyümölcs tea (12;)Gyümölcs tea (12;)Forralt tej  (7;) Kakaó (1;5;6;7;8;)
Kenőmájas (1;3;6;7;9;10;11;13;)Magyaros vajkrém (7;)Trappista sajt (7;)Fatörzs kifli (1;3;5;6;7;8;) Delma margarin (7;)
Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)Delma margarin (7;) Zsemle (1;6;)

ZöldpaprikaKenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;)
 energia 1188.8 kJ; energia 284.35 kcal; fehérje
12.389 g; szénhidrát 40.388 g; zsír 7.993 g; telített
zsírsav 3.684 g; élelmi rost 1.562 g; só 0.267 g;
koleszterin 43.175 mg; hozzáadott cukor 2.398 g;

 energia 1143.47 kJ; energia 273.557 kcal; fehérje
10.611 g; szénhidrát 35.72 g; zsír 9.623 g; telített
zsírsav 4.673 g; élelmi rost 2.45 g; só 1.585 g;
koleszterin 20.2 mg; hozzáadott cukor 8.991 g;

 energia 1284.34 kJ; energia 307.196 kcal; fehérje
11.956 g; szénhidrát 48.299 g; zsír 7.197 g; telített
zsírsav 2.908 g; élelmi rost 2.119 g; só 1.153 g;
koleszterin 10.6 mg; hozzáadott cukor 8.991 g;

 energia 1197.78 kJ; energia 286.545 kcal; fehérje
6.021 g; szénhidrát 36.86 g; zsír 12.593 g; telített
zsírsav 5.95 g; élelmi rost 3.041 g; só 1.007 g;
koleszterin 34.5 mg; hozzáadott cukor 8.991 g;

 energia 1244.69 kJ; energia 297.776 kcal; fehérje
11.263 g; szénhidrát 42.121 g; zsír 9.166 g; telített
zsírsav 3.851 g; élelmi rost 7.842 g; só 1.504 g;
koleszterin 67.2 mg; hozzáadott cukor 8.991 g;

ebéd / 
A

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

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

Kenyérkocka levesbetét (1;6;7;)Húsgombóc (3;10;12;)Tejbedara (1;7;) Barbecue csirkemell
(1;3;6;7;8;9;10;12;)

Káposztasaláta édesítőszerekkel
(10;12;)

Sült sertésvirsli (6;7;9;10;)Majorannás burgonyafőzelék
(1;7;10;12;)

Fahéjszórás (1;10;) Párolt rizs (10;12;)

Zöldborsó főzelék (1;3;6;7;9;10;12;13;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)
Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)

 energia 3801.84 kJ; energia 907.718 kcal; fehérje
37.132 g; szénhidrát 138.921 g; zsír 22.294 g; telített
zsírsav 7.268 g; élelmi rost 21.625 g; só 2.177 g;
koleszterin 44.038 mg; hozzáadott cukor 36.464 g;

 energia 3304.22 kJ; energia 790.495 kcal; fehérje
26.895 g; szénhidrát 102.011 g; zsír 29.778 g; telített
zsírsav 8.957 g; élelmi rost 16.322 g; só 3.052 g;
koleszterin 75.67 mg; hozzáadott cukor 0.017 g;

 energia 2645.14 kJ; energia 632.824 kcal; fehérje
27.81 g; szénhidrát 90.426 g; zsír 17.307 g; telített
zsírsav 3.903 g; élelmi rost 5.428 g; só 2.662 g;
koleszterin 54.6 mg; hozzáadott cukor 0.182 g;

 energia 2541.38 kJ; energia 607.97 kcal; fehérje
24.367 g; szénhidrát 90.682 g; zsír 15.949 g; telített
zsírsav 2.084 g; élelmi rost 17.56 g; só 4.413 g;
koleszterin 2.184 mg; hozzáadott cukor 2.797 g;

 energia 2188.14 kJ; energia 523.503 kcal; fehérje
18.415 g; szénhidrát 64.393 g; zsír 20.605 g; telített
zsírsav 6.112 g; élelmi rost 10.724 g; só 1.61 g;
koleszterin 40.6 mg; hozzáadott cukor 0.021 g;

uzsonna / 
A

Kockasajt (7;)Soproni felvágott  (1;3;6;7;9;10;)Főtt tojás (3;)Kenyér félbarna szeletelt  (1;6;7;) Párizsi baromfi  eFeF
Kifli (1;6;7;)Delma margarin (7;)Kígyóuborka (12;)Sonkakrém (1;6;7;9;10;12;) Delma margarin (7;)

Zsemle (1;6;)Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)Zöldpaprika Teljes kiőrlésű kenyér (1;6;)
Delma margarin (7;) Rágórépa (12;)

 energia 731.947 kJ; energia 175.108 kcal; fehérje
7.886 g; szénhidrát 28.187 g; zsír 3.332 g; telített
zsírsav 1.181 g; élelmi rost 2.914 g; só 1.635 g;
koleszterin 11.156 mg;

 energia 838.031 kJ; energia 200.49 kcal; fehérje
6.842 g; szénhidrát 33.201 g; zsír 4.373 g; telített
zsírsav 1.002 g; élelmi rost 8.028 g; só 0.785 g;
koleszterin 0.2 mg;

 energia 882.603 kJ; energia 210.938 kcal; fehérje
6.922 g; szénhidrát 35.101 g; zsír 4.433 g; telített
zsírsav 1.03 g; élelmi rost 8.922 g; só 0.843 g;
koleszterin 0.2 mg;

 energia 905.73 kJ; energia 216.675 kcal; fehérje
8.12 g; szénhidrát 28.58 g; zsír 7.65 g; telített
zsírsav 2.489 g; élelmi rost 1.515 g; só 1.447 g;
koleszterin 19.6 mg;

 energia 707.72 kJ; energia 169.311 kcal; fehérje
7.473 g; szénhidrát 29.55 g; zsír 2.235 g; telített
zsírsav 1.147 g; élelmi rost 1.515 g; só 0.95 g;
koleszterin 7.85 mg; hozzáadott cukor 0.403 g;
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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


