CONTITECH FLUID
AUTOMOTIVE HUNGÁRIA
DOLGOZÓINAK

hétfó

kedd

szerda

csütörtök

péntek

KÖMÉNYES RESZELT LEVES

GRÍZGOMBÓC LEVES

MEGGYLEVES

ZELLERES PARADICSOMLEVES

ALFÖLDI KONDÁSGULYÁS
LEVES

4. HÉT

Leves

reszelt tészta leves

Zóna:

A
Menü

PERUI TOKÁNY SZARVACSKA
TÉSZTÁVAL

Zóna:

200 FT / 230 FT

KEFÍRES BURGONYA FŐZELÉK
TOJÁSOS ZÖLDSÉGES FASÍRT

Zóna:

300 FT / 360 FT

CSIRKERIZOTTÓ CÉKLA
SALÁTÁVAL

Zóna:

200 FT / 240 FT

Zóna:

MÉZES - MUSTÁROS CSIRKE
SNIDL. PÜRÉVEL, PÁR. BÉBIRÉ.

300 FT / 360 FT

SZILVALEKVÁROS DERELYE,
ALMA

többszínű paprikával készült tejszínes mártás

Zóna:

B
Menü

180 FT / 220 FT

600 FT / 690 FT

CITROMOS VASALT CSIRKECOMB, STEAK BURGONYÁVAL

Zóna:

500 FT/ 590 FT

GÖNGYÖLT SZELET TOJÁSOS
RIZZSEL

Zóna:

500 FT / 590 FT

NÉMETALFÖLDI TOKÁNY ORSÓ
TÉSZTÁVAL

Zóna:

6520 FT / 740 FT

Zóna:

FELESBORSÓ FŐZELÉK
ZÖLDSÉGES FASÍRTTAL

500 FT / 590 FT

KARFIOL LENGYELESEN

PRITAMINOS SZALONNÁS SERTÉSTOKÁNY

Zóna:

---- / 740 FT

Zóna:

---- / 740 FT

Étlapért felelős: KOSZTYÁN ATTILA Diétás szakácsmester A változtatás jogát fenntartjuk!

A zóna adag a teljes étel árának 70%-a. A teljes menü ára (A vagy B): 780 Ft/adag.
Egész hétre befizetők esetében további 10% kedvezmény, azaz 700 Ft/menü.
A kedvezmény mással nem vonható össze!

Az étlapok megtalálhatók: www.vacesvideke.hu

Zóna:

590 FT / 690 FT

Zóna:

500 FT / 590 FT

Zóna:

500 FT / 590 FT

Dóra Anita:
doraanita.diet@gmail.com

Dietetikus

Mindenkit szeretettel
várunk!!!

Tehéntejfehérje allergiában el kell hagyni az
étrendből a tehéntejet és a belőle készült
termékeket (tej, tejpor, kefir, joghurt, író, tejföl,
tejszín, túró, vaj, sajt). Fontos mejegyezni, hogy
rejtett formában tehéntejet tartalmazhatnak
az élelmiszeripari termékek, mint pl.
húskészítmények, pékáruk, stb. Kialakulhat
keresztreakció a marha- és borjúhússal, valamint
juh- és kecsketejjel.

Földimogyoró allergiás
A legerősebb allergén a földimogyoró, már kis
mennyiség tüneteket provokál. Sok élelmiszerben
jelen van: csokoládé, mogyorókrém, mogyoróvaj
fő összetevője. Gondolni kell rá chipseknél, olajjal
bevont aszalt gyümölcsöknél, nem mogyorós
csokoládéknál is (gyártás során szennyeződhet
mogyoróval). Az olajosmagvak között alakulhat
ki keresztreakció, valamint a hüvelyesekkel,
kifejezetten a szójával.

Fruktózérzékeny
Fruktózintolerancia esetén a fruktóz bontásáért
felelős enzim hiányzik, így kezelésének
fontos eleme a diéta, mely során a fruktóz
és a szacharóz (egyik összetevője a fruktóz)
bevitelt kell minimálisra csökkenteni. A fruktóz
sok nyersanyagban, élelmiszerben jelen van,
elsősorban gyümölcsökben, zöldségekben,
cukrot tartalmazó élelmiszerekben, így az étrend
összeállítása nagy odafigyelést igényel.

Laktózintolerancia esetén az emésztőrendszer
nem tudja lebontani a laktózt (tejcukrot). Ennek
következtében alakulnak ki a kellemetlen
tünetek. Kezelésének alapja a diéta, amely
során a tejcukrot tartalmazó ételeket ki kell zárni
az étrenből vagy mennyiségüket a tolerálható
szint alá csökkenteni. De melyek ezek? A tej,
tejpor, kefir, joghurt, író, tejföl, tejszín, túró,
vaj és a sajtok. Tartalmazhatnak laktózt egyes
élelmiszeripari termékek is.

Tojásallergiás
Tojásallergia esetén a tojásban lévő fehérjék
váltanak ki allergiás reakciót. Az érintettek
számára sem a tojásfehérje, sem pedig a
tojássárgája nem fogyasztható. Keresztallergia
alakulhat ki a tojástermelő állat húsával vagy
más szárnyas állatok tojásával szemben. A
tojás kedvelt alapanyag az élelmiszeriparban
is, így résen kell lenni késztermékek, édesipari
termékek, sütőipari termékek vásárlása esetén.

Lisztérzékeny
A coeliakia (lisztérzékenység) egy autoimmun
megbetegedés, amelyben a kóros folyamatokat
a glutén indítja el. Az egyetlen kezelési
módszer a gluténmentes diéta, amelyben a
glutént tartalmazó élelmiszereket kell kiiktatni
az étrendből: a búza, árpa, rozs és a zab
fogyasztásának teljes tilalmával jár.

Étlapért felelős: KOSZTYÁN ATTILA Diétás szakácsmester A változtatás jogát fenntartjuk!

Tehéntejfehérje allergiás

Laktózérzékeny

Amit érdemes tudni aki …

Kímélő étrendet is biztosítunk minden ellátottnak,
előzetes egyeztetés alapján!

