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MENÜ ÖTLET

Home office idejére

1. MENÜ ÖTLET
Reggeli

Gluténmentes
gabonapehely

Ebéd

Borsóleves
galuskával
Brownie

Brownie rece
pt
- 10

dkg KOKÁRDÁS
vaj
- 20 dkg CHOC
EUR étcsoki
- 4 db NATUR
AKTIV BIO tojás
- 30 dkg HAPP
Y HARVEST kr
istálycukor
- 2 cs. BELLA
vaniliás cukor
A csokit és a va
jat felolvasztju
k,
a többi hozzáv
alót összekever
jük (felverjük)
majd beleöntjü
,
k a csokis keve
rékbe.
A masszához ad
unk 14 dkg liszt
et,
és együtt főzzük
pár percig.
5-10 dkg dió ig
ény szerint ho
zzáadható.
Sütés kistepsib
en kb. 180 °C-o
n.
Sütési idő: 1520 perc
Akkor
az igazi, ha a tet
eje ropogós,
a közepe lágy,
szinte folyik.:)

Vacsi

Ropogós csirkeszárny
rizzsel
uborka salátával

Tízórai, Uzsonna
Barangolj az ALDI PIACTÉR friss gyümölcs kínálata között,
magvakkal megbolondítva egészséges és finom nassolni
valókat varázsolhatsz az asztalra.
Bevásárlólista a mai menühöz
HAPPY HARVEST - ENJOY FREE!
Gluténmentes extrudált gabonapehely
500 g NATURE’S GOLD zöldborsó
ALDI PIACTÉR - Friss zöldség, gyümölcs
2 tábla CHOCEUR étcsokoládé

A legjobb ötlet napi men

ühöz,

ha kevés az időd:
gyors, egyszerű,
könnyű ételeket
varázsolj az asztalra.

2. MENÜ ÖTLET
Reggeli

AZON MELEGÉBEN
Bajor perec

Ebéd

Vacsi

Lepcsánka
csicsókából

Sötét felhők gyülelkeznek?
Készíts lepcsánkát csicsókából.
Mindamellett, hogy egészséges,
nagyon finom! Süsd ropogósra
a reszelt burgonyát,
kend meg a tetejét tejföllel,
nyűgözd le a gyerekeket!
Keresd az ALDI PIACTÉR
kínálata között a csicsókát.

Mini pizza
szalámis
sonkás

Tízórai, Uzsonna
A mai tízórai és uzsonna a változatosság kedvéért gyümölcs.
Vágd össze a gyümölcsöket egy tálba, tedd az asztalra, hogy
a gyerekeknek mindig elérhető legyen.
Bevásárlólista a mai menühöz
PICCO BELLI mini pizza
ALDI PIACTÉR - 1 kg csicsóka
AZON MELEGÉBEN Bajor perec

Sprólj az időddel és a pénztárcáddal!
Szerezz be egy helyen mindent,
ahol a hazai, friss, változatos
termékkínálat a pénztárcádhoz
igazodik.

3. MENÜ ÖTLET
Reggeli

Kakaóscsiga

Ebéd

Fahitas recept
1 kg HÚSMESTER csirkemell
Paradicsom, uborka felkockázva
1 csomag SNACK FUN tortilla lap
KOKÁRDÁS tejföl

Gyümölcsleves
Fahitas

Vacsi

A.
Gyümölcsleves
Fahitas

A húst apró kockára vágjuk, készítünk egy
pörkölt alapot. A torilla lapot megmelegítjük,
tejföllel megkenjünk,
hússal, zöldséggel megpakoljuk.
(Nem sokkal, mert nem fogod tudni
feltekerni.)
Feltekered, és már tálalhatod is!

B.
Lencsefőzelék
Csirke pörkölt

Tízórai, Uzsonna

Nálam a nasik tökéletes összhangot alkotnak a friss
gyümölcsökkel és zöldségekkel. Légy bevállalós! Csempéssz egy
kis nasit a tízóraiba, a gyerekek garantáltan imádni fogják.
Bevásárlólista a mai menühöz

1 kg HÚSMESTER csirkemell
1 doboz KOKÁRDÁS tejföl
ALDI PIACTÉR - zöldség, gyümölcs
AZON MELEGÉBEN Kakaóscsiga

Ha úgy alakul ...az ebéd
miért is ne lehetne a vacsora?

4. MENÜ ÖTLET
Reggeli

Nosztalgia kifli
Joghurt

Ebéd

Bolognai
spagetti

Vacsi

Kuglóf recept- gyerekkel is könnyen elkészíthető

Hozzávalók:
-1 bögre KOKÁRDÁS natúr joghurt
-2 bögre HAPPY HARVEST cukor
-3 bögre ARANYKALÁSZ liszt
-1 bögre NUSETT kókuszolaj
-3 NATUR AKTIV BIO tojás
-1 zacskó BELLA sütőpor
- HAPPY HARVEST porcukor

Hot-dog
Kuglóf lekvárral

Elkészítés:

A nedves és száraz hozzávalókat összekeverjük.
Sütőben 180 °C-on 30-40 percig sütjük. Porcukorral megszórjuk a
tetejét.

Tízórai, Uzsonna
Ma a játékosságon a hangsúly. Nem kell nagy dolgokban gondolkodni.
Csupán egy kis finomsággal dobd fel az uzsit, például tejszínhabbal!
Készíts gyümölcssalátát, és ne sajnáld a tejszínhabot a tetejéről.
Bevásárlólista a mai menühöz
0.5 kg HÚSMESTER darált hús
1 cs. Frankfurti vagy koktél frankfurti virsli
ALDI PIACTÉR - Friss zöldség, gyümölcs
AZON MELEGÉBEN Nosztalgia kifli

A nap végén ülj le egy kicsit,
és légy büszke magadra.
Gondold végig, mi legyen
a holnapi menü

5. MENÜ ÖTLET
ReggeliNürnbergi sütős kolbász

serpenyőben sütve egy finom
rántottával és egy
császárzsemlével!

Ebéd

Vacsi

Tonhalaskukoricás
tészta

Mirelit pizza

A bűvös kérdés: Mi legyen a vacsi?
Ne gondold túl!
Nem az a cél, hogy túlterheld magad, és
háromfogásos vacsit készíts.
Legalábbis ma nem!
Állatsd össze a családi pizzát!
Az alapot dobd fel, feltétnek
válassz kedvenceid közül.
Tippünk:
1 csomag CUCINA NOBILE
pizzatészta szósszal

Tízórai, Uzsonna
Ha úgy érzed kifogytál az öltetkből, vesd be a kreativitásod.
A müzli szelet bármelyik napszakban működik. Éppoly finom, ropogós és
egészséges, ha otthon elkészíted, mint amikor az ALDI polcáról kerül az
étkezőasztalra.
Bevásárlólista a mai menühöz
1 csomag NEW LIFESTYLE Grillkolbászok

1 csomag CUCINA NOBILE
pizzatészta szósszal
HAPPY HARVEST Müzli
AZON MELEGÉBEN Császárzsemle

Keverd a frisset az
előcsomagolttal,
az ízletest a natúrral,
a jól beváltat az újdonsággal...

6. MENÜ ÖTLET
Reggeli

Pirítós megkenve
Philadelphia sajtkrémmel
szeletelt lazac

Ebéd

Vacsi

Gnocchi Kriszta konyhájából

Gnocchi
tejszínes
csirkemellel

Kriszta 3 gyerekes anyuka, akinek a
konyhájában kizárólag könnyen
elkészíthető, finom ételek vannak.:)
Kipróbáltuk, megszerettük,megosztjuk...
Előfőzött Gnocchi (max. 10 perc a főzés)
Szószhoz: csirkemell, fokhagyma, só,bors
és 2dl főzőtejszín. A csirkemellet apró
kockára vágom, megpirítom, sózom,
borsozom, felöntöm 2 dl tejszínnel.
Max 30 perc az elkészítés

Tarhonya leves
Szilvásgombóc

Tízórai, Uzsonna
Készíts gyümölcsnyársat! Válogass össze 4-5 féle gyümölcsöt, vágd
apróra, húzd rá a nyársra, és máris egy kis változatosság a
mindennapokban!
Bevásárlólista a mai menühöz
1 csomag ALMARE SEAFOOD lazac
0,5 kg HÚSMESTER csirkemell
ALDI PIACTÉR - Friss zöldség, gyümölcs
1 csomag FINEST BAKERY Szilásgombóc

A konyha az a hely, ahol
a képzeleted szabadon
engedheted...

7. MENÜ ÖTLET
Reggeli
Croissant
Karamellás tej

Ebéd

Vacsi

Gulyásleves
+
Palacsinta

Gulyásleves
+
Palacsinta

A gulyásleves
klasszikus: tartalmas,
laktató, egy főzéssel 2 napra
letudva a főétkezés.
Már este előkészítheted a
hozzávalókat.
Az ALDI-ban kapható
"HÚSMESTER" kockára vágott
marhahús máris levesz
egy gondot a válladról.

Milyen a jó palacsinta?
Olyan, ahogy
Te szereted:
diósan, mákkal,
túróval, nutellával,
fahéjasan

Tízórai, Uzsonna
Hétköznapi csendes reggeli? Ne gondolj zöldségeket, inkább tálald az
asztalon: Zöldségkrém pirítóssal (padlizsán, avodkádó, füstölt sajtos
répakrém). A hozzávalókat az ALDI PIACTÉR-en megtalálod.
Bevásárlólista a mai menühöz

0,5 kg HÚSMESTER marhahús
GRANDESSA lekvár, Nutoka
AZON MELEGÉBEN Vajas croissant
ALDI PIACTÉR - Zöldség a leveshez

Ha lehetne 3 kívánságom, az
egyik az lenne, hogy ne kellje
n
minden nap azon gondolkozn
i,
mit főzzek...
.Neked is ez? Akkor 1
kipipálva

A menük összeállításához az
ALDI termékekből
válogattunk hazait, mirelitet,
az ALDI PIACTÉR-ről zöldséget és gyümölcsöt,
és friss meleg pékáruiból reggeli ötleteket.

A hozzávalókat Budapesten
és az agglomerációban
már megrendelheted online is,
házhozszállítással, a roksh.com személyes
bevásárló szolgáltatás honlapján.

Cukimamik.hu

