A Tesco Doboz – Alapvető termékekkel olyan tartós élelmiszereket tartalmaz, amelyek egy rendszeres, heti
bevásárlást jelentenek 1-2 fő számára. A termékeket az aktuális készlet alapján választják ki, így a kiszállított csomag
tartalma esetenként kissé eltérhet. Itt áttekintést kap a szállítmányhoz kiválasztott termékekről és azok lehetséges
helyettesítőiről.
A Tesco Doboz – Alapvető termékekkel termékek és lehetséges helyettesítőik áttekintése:
Creamfields UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l
Tesco UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l
UHT Tej

Riska UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l
Tesco UHT félzsíros tej 2,8% 1 l
Tesco kristálycukor 1 kg

Cukor

SweetFamily kristálycukor 1 kg
Koronás Cukor finomszemcséjű kristálycukor 1000 g
Cirio passzírozott paradicsom 680 g
GLOBETTI paradicsomsűrítmény 70g

Paradicsompüré

Giana paradicsompüré 500 g
Tesco passzírozott paradicsom 500 g
Nagyi titka búzafinomliszt BL 55 1 kg
Tesco búzafinomliszt BL55 1 kg

Liszt

Nagyi titka kalács liszt 1 kg
Gútai búzafinomliszt BL55 1 kg
Balaton kakaós étbevonómasszával mártott, kakaós krémmel töltött ostya
30 g

Csokoládé

Kakaó

Milka Waffelini Chocomax alpesi tejcsokoládéval mártott kakaós krémmel
töltött kakaós ostya 31 g
Sport étcsokoládéval mártott rumos ízű kakaós szelet 31 g
Ízvilág Kapucíner étcsokoládéval bevont szelet kávés és tejszínízű
töltelékkel 31 g
Nesquik instant cukrozott kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal
800 g
Nesquik instant cukrozott kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal
200 g
Tesco azonnal oldódó kakaó italpor hozzáadott ásványi anyagokkal és
vitaminokkal 800 g
Tesco Value azonnal oldódó kakaóitalpor 1 kg
Knorr marhahúsleves-kocka 12 x 10 g (120 g)
Knorr petrezselymes tyúkhúsleveskocka 12 x 10 g (120 g)

Leveskockák

Knorr marhahúsleves-kocka 12 x 10 g (120 g)
Maggi Marhahúsleves-kocka 132 g
Vénusz első préselésű, finomított napraforgó-étolaj 1 l
Kunsági Éden 100% finomított napraforgó-étolaj 1 l
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https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020262976
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120305258
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https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004006900485

Olaj

Vénusz első préselésű, finomított napraforgó-étolaj 2 l
Floriol finomított étolaj természetes Omega-3 és Omega-6 tartalommal 1 l
Cerbona Durillo szarvacska durum száraztészta 500 g
Tesco Conchiglie durum száraztészta 500 g

Tészta

Tesco Spirali durum száraztészta 500 g
Gyermelyi spagetti 4 tojásos száraztészta 500 g
Sir Morton Earl Grey fekete tea keverék bergamott ízesítéssel 20 filter 30 g
Lipton Yellow Label ízesített fekete tea 25 filter 50 g

Tea

Lipton Earl Grey bergamot ízesítésű fekete tea 25 filter
Sir Morton Classic Label fekete tea keverék 20 filter 35 g

Kávé

Lekvár

Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 500 g
Óceán prémium sárgabarack lekvár 650 g
Horváth Rozi jódozatlan asztali só 1 kg
ASZTALI SÓ 1KG

Só

Horváth Rozi jódozott asztali só 1 kg
COMPEX TENGERI JÓDOS SÓ 1KG
Eva szardínia növényi olajban 115 g
Hamé szardínia napraforgóolajban 125 g

Halkonzerv

Eva szardínia növényi olajban citrommal 115 g
Eva tonhal natúr lében 160 g
Paco étkezési, nagy szemű lencse 500 g

Hüvelyesek

Paco magyar virágbab 500 g
Tesco zöld étkezési lencse 500 g
Házias Ízek babgulyás 800 g
Házias Ízek marhapörkölt tarhonyával 400 g

Konzerv készételek

Házias Ízek rizses lecsó házikolbásszal 400 g
Házias Ízek pásztortarhonya csípős házikolbásszal 400 g
Bonduelle Créatif Sombrero zöldségkeverék 340 g
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Tesco zöld lencse sós lében 390 g
Bonduelle morzsolt csemegekukorica 340 g
Konzerv zöldségek

Tesco fehérbab sós lében 400 g
Bonduelle Gold morzsolt csemegekukorica 670 g
Globus morzsolt csemegekukorica 340 g
Tesco toast kenyér 500 g
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Tesco vajas toast kenyér 500 g
Kenyér

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120453312
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120379786

Tesco Big Size toast kenyér 750 g
Tesco Vollkorn toast teljes kiőrlésű búzaliszttel 500 g

Puding

Tesco vaníliaízű pudingpor 3 x 40 g
Maggi hagymás krumplipüré 59 g

Instant krumplipüré

Maggi baconös krumplipüré 53 g
Dr. Willi Knoll burgonyapüré por 3 x 125 g
Knorr burgonyapüré pehely 110 g
Tesco papírzsebkendő 3 rétegű 10 x 10 db

Papírzsebkendő

Tesco illatosított papírzsebkendő 3 rétegű 10 x 10 db
Tesco papír zsebkendő balzsammal 4 rétegű 10 x 10 db
Tesco illatosított papír zsebkendő balzsammal 4 rétegű 10 x 10 db
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