
 

 

 
MALICA 

 
TÍZÓRAI 

KOSILO 

 
EBÉD 

PONEDELJEK- 07.06.2021 

HÉTFŐ- 2021.06.07. 
Krof (1,4,5), 100% sok Fánk (1,4,5), 100% szörp 

Ješprenjeva enolončnica s 
hrenovko(1), kruh(1), 

puding(5), voda 
 

Zöldséges árpafőzelék 
virslivel(1), kenyér(1), 

puding(5), víz 

TOREK - 08.06.2021 

KEDD- 2021.06.08. 

Polnozrnati kruh (1), tunin 
namaz (3), voda, sladoled (5) 

Teljeskiőrlésű kenyér (1), 
tonhalkrém (3), fagyi (1) 

Grahova juha, čufti v 
paradižnikovi omaki,  pire 

krompir (5), sok 

Zöldborsóleves, 
húsgombóc paradicsom 

mártásban, burgonyapüré 
(5), szörp 

SREDA - 09.06.2021  

SZERDA-2021.06.09. 
Navadni jogurt (5) makovka 

(1,5) lubenica 

Közönséges joghurt (5), 
mákoskifli (1,5), dinnye 

 

Juha z ribano kašo (1,4,5), 
puranji zrezek v omaki (1), 

riž (1), rdeča pesa, voda 

Reszelttésztaleves (1,4,5), 
pulykaszelet mártásban 

(1), rizs (1), cékla, víz 

ČETRTEK-10.06.2021  

CSÜTÖRTÖK-2021.06.10. 

Štručka s šunko in sirom (1,5), 
češnjev paradižnik, 
multivitaminski sok 

Sajtos – sunkás kifli (1,5), 
cseresznye paradicsom, 

multivitaminos szörp 

Korenčkova juha, pečena 
piščančja bedra, mlinci 

(1,5), mešana zelenjava, 
voda 

Sárgarépaleves, sült 
csirkrcomb, laska (1,5), 

vegyeszöldség, víz 

PETEK-11.06.2021 

PÉNTEK-2021.06.11. 

TSZ – kruh, maslo, med, mleko, 
jabolko 

Čokolino, mleko 

HSZR – kenyér, vaj, méz, tej, 
alma 

Csokipehely, tej 

Ajdova kmečka juha (1), 
sojini polpeti (6), 

krompirjeva solata, sok 
Hajdinakásaleves (1), 

szójafasírt (6), 
krumplisaláta, szörp 
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Jedi lahko vsebujejo alergene iz Uredbe EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih. Jedi, ki vsebujejo alergene, so označene z legendo: 

Az ételek tartalmazhatnak alergéneket az EU 1169/2011 rendelete alapján, az alergének jelölése szerint az élelmekben.Az ételek, melyek 

alergéneket tartalmaznak, jelmagyarázattal vannak jelölve: 

1. žita, ki vsebujejo gluten / gabonafélék, melyek glutént tartalmaznak          2. raki / rákok          3. ribe / halak          4. jajca / tojás          5. mleko / 

tej                   

6. soja / szója          7. arašidi / földimogyoró          8. lupinasto sadje (oreščki) / héjas gyümölcs (diócskák)          9. listna zelena / leveles 

zeller                              

10. gorčično seme / mustármag          11. sezamovo seme / szézam mag          12. žveplov dioksid in sulfidi v konc >10 mg/kg / kéndiokszid és 

szulfidok                

13. volčji bob / farkasbab          14. mehkužci / puhatestűek 
 

 

OPOMBA—MEGJEGYZÉS: 

V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico spremembe jedilnika. *** 

Amennyiben nem tudunk megfelelő élelmiszereket biztosítani, fenntartjuk a jogot az étlap megváltoztatására. 



 

 

 


