MOBILE HOME-BA
MEGVÁSÁROLANDÓ
ÉLELMISZEREK LISTÁJA

7 FŐ RÉSZÉRE
A mobile home-ok felszerelt konyhával rendelkeznek. (mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, gáztűzhely, vízforraló,
mosogató, főzőedények, evőeszközök, tányérok, stb.) A napi program végeztével az utasok a mobile home-ban
velük lakó felnőtt kísérő segítségével az itthonról kivitt élelmiszerekből meleg vacsorát, illetve másnapra
csomagolt reggelit (esetleg ebédet) tudnak készíteni.
Étkezésre javasolt összeg: összesen kb.8.000-10.000 Ft/fő. Ennek kb. fele szükséges a Magyarországról kivitt
élelmiszerek megvásárlására, a fennmaradó összeget angol fontban kell az utasoknak kivinni. Napközben (ebédre)
a városban mindenképpen fontos, hogy a gyerekek meleg ételt is fogyasszanak! (gyorsétterem, pizzéria,
fish’n’chips.) Ez akár a csomagolt ebéd helyett is lehetséges, így este nem szükséges sok időt szánni a meleg étel
készítésére. Ha az együtt lakók úgy döntenek, hideg élelemből is megoldható a vacsora!
Az egy mobile home-ban elszállásolt hét utas mindenképpen beszélje meg, hogy ki mit vesz meg az alábbi listáról.
Figyelem! A lista nem egy, hanem 7 fő részére szól! Az itt javasoltnál nagyobb mennyiségű élelmiszer kivitele
teljesen felesleges, tapasztalatunk szerint ennél több élelmiszer soha nem fogy el!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1 csomag szeletelt kenyér
1 csomag szeletelt vagy lapka sajt
1 doboz kockasajt
1 kg száraztészta
1 rúd szalámi
3 féle májkrém vagy májpástétom
1 kis üveges citromlé
1 kg cukor
1 doboz tea-filter
1 kis csomag kakaó
1 doboz vajkrém
1 doboz cornflakes
1 üveg bolognai szósz (Knorr vagy Maggi)
1 kis flakon mosogatószer + szivacs
1 étolaj, fél literes
kevés só (turista só megteszi)
3 féle zacskós leves (3-3-3 tasak)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1 burgonyapüré por
2 féle szószos tészta (3-3 tasak)
1 doboz gyufa
1 konyharuha
1 tasak uzsonnás zacskó
1 kis tubus majonéz
1 kis tubus ketchup
1 zacskó dejó, dió, vagy mák
1 csomag papírszalvéta
1 guriga papírtörlő
WC papír (8 gurigás)
1 légfrissítő spray
1 alufólia
6-7 db szemetes zsák
1 kávé + tejpor (felnőtteknek)
1 doboz gyorsrizs
különféle müzli-szeletek (kb. 3 féle)

Angliában kell megvásárolni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tej, tejtermékek
tojás, esetleg friss hús
friss gyümölcs
friss zöldségek
üdítőital és ásványvíz
friss pékáru és péksütemények

A csoportnak az idegenvezető kétnaponta biztosít időt vásárlásra egy nagyobb bevásárlóközpontban.
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