
13.051 - Sedliacka pochúťka *
Kategória: Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy Počet porcií: 100

Hmotnosť porcie v gramoch

Technologický postup:

Hrubá Čistá Hrubá Čistá Hrubá Čistá Hrubá Čistá Hrubá Čistá

Druh Surovín MJ

Veková skupina

A B C D

Bravčové plece b. k. kg 4 4 4,5 4,5 5 5 6 6

Hovädzie zadné b. k. kg 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

Klobása kg 0,6 0,57 0,7 0,67 0,8 0,76

Olej kg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9

Vajcia ks 8 0,4 12 0,5 15 0,75 18 0,9

Múka hladká kg 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

Paprika červená mletá kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,1 0,1

Cibuľa kg 0,5 0,43 0,8 0,68 0,8 0,68 1 0,85

Strúhanka kg 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Soľ kg 0,07 0,07 0,1 0,1 0,12 0,12 0,15 0,15

Cesnak kg 0,05 0,04 0,1 0,09 0,15 0,13 0,15 0,13

Korenie čierne mleté kg 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia

Hmotnosť spolu:

porcia : 45 50 60 70

šťava : 35 50 60 70

80 100 120 140
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Energetické a nutričné hodnoty jednej porcie

Skup. Kcal kJ B.Živ. B.Ras. Tuky Sach. Ca P Fe Vit.A Vit.B1 Vit.B2 Vit.PP Vit.C Vlák.

A:

B:

C:

D:

149 623 10,37 0,00 10,6 3,0 13,4 1,20 0,5 0,20

192 803 12,53 0,00 13,6 4,9 18,6 1,40 0,8 0,40

236 987 14,95 0,00 17,0 5,8 22,9 1,70 0,9 0,40

288 1203 17,16 0,00 21,0 7,6 28,1 2,00 1,1 0,50


