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‘ tételei és azok lehetséges helyettesítőinek áttekintése:

UHT Tej

Cukor

Creamfields UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020262976

Tesco UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120305258

Riska UHT zsírszegény tej 1,5% 1 l

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120502923

Tesco UHT félzsíros tej 2,8% 1 l

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010621123

Tesco kristálycukor 1 kg

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003168932
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004002736965

SweetFamily kristálycukor 1 kg
Koronás Cukor finomszemcséjű kristálycukor 1000 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004002736972

Cirio passzírozott paradicsom 680 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120403038
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004005077027
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010582424
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010582431
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010234958
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010435003

GLOBETTI paradicsomsűrítmény 70g
Aranyfácán sűrített paradicsom 22-24% 70 g

Paradicsompüré és
sűrítmény

Aranyfácán sűrített paradicsom 22-24% 150 g
Dandy sűrített paradicsom 140 g
Giana paradicsompüré 500 g
Tesco passzírozott paradicsom 500 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100241345
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004002966911

Nagyi titka búzafinomliszt BL 55 1 kg
Tesco búzafinomliszt BL55 1 kg
Liszt

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009988336
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020282656

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

Csokoládé

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
Dr. Oetker Eredeti Puding vaníliaízű pudingpor 3 x 40 g

Puding

Kakaó

Haas Klasszikus vaníliaízű pudingpor 3 x 40 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
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https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009703533
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004002809706
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004007542127
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003238390
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003212208
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008711133
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010812200
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003139017
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009730539
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100241927
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100242317

Knorr marhahúsleves-kocka 12 x 10 g (120 g)

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003209284
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009588901

Knorr petrezselymes tyúkhúsleveskocka 12 x 10 g (120 g)
Leveskockák

Knorr marhahúsleves-kocka 12 x 10 g (120 g)

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003209284

Knorr tyúkhúsleveskocka 12 x 10 g (120 g)

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003209253

Maggi Marhahúsleves-kocka 132 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003238871

Vénusz első préselésű, finomított napraforgó-étolaj 1 l

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003228094
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004006900485
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008159300
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008062839
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003237812

Kunsági Éden 100% finomított napraforgó-étolaj 1 l
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

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003209475
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004007807042
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010539947
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008492155

Lipton Earl Grey bergamot ízesítésű fekete tea 25 filter
Sir Morton Classic Label fekete tea keverék 20 filter 35 g
Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 500 g
Douwe Egberts Omnia Classic eredeti pörkölésű őrölt pörkölt kávé 1000 g

Kávé

Douwe Egberts Omnia Classic őrölt-pörkölt kávé 250 g
Douwe Egberts Omnia Silk őrölt-pörkölt kávé 1000 g

Lekvár

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

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120511590
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003210617
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120511601
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004007031720
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009633816
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008906492
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009633823
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009797716
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009691021
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120262095
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009691038
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010844430
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009862681
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020163895
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120794622

Paco étkezési, nagy szemű lencse 500 g
Hüvelyesek

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100268128
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100268187
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003228483
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004006480444

Paco magyar virágbab 500 g
Paco étkezési, száraz vörösbab 500 g
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Tesco zöld étkezési lencse 500 g
Életfa Élelem konyhakész bulgur búzatöret főzőtasakban 2 x 125 g

Konzerv készételek

Házias Ízek babgulyás 800 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010090868

Házias Ízek marhapörkölt tarhonyával 400 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020230747

Házias Ízek rizses lecsó házikolbásszal 400 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010090820

Házias Ízek pásztortarhonya csípős házikolbásszal 400 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120314731
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010234859
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100242052
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004003238659
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100242134

Bonduelle Créatif Sombrero zöldségkeverék 340 g
Tesco zöld lencse sós lében 390 g
Bonduelle morzsolt csemegekukorica 340 g
Konzerv zöldségek

Tesco fehérbab sós lében 400 g
Tesco fehér vajbab vízben 400 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2005100241926
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010930652
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008113869
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020266307

Bonduelle Gold morzsolt csemegekukorica 670 g
Globus morzsolt csemegekukorica 340 g
Globus zöldborsó 400 g
Tesco toast kenyér 500 g

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010330797
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120453312
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120379786
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010030130

Tesco vajas toast kenyér 500 g
Kenyér

Tesco Big Size toast kenyér 750 g
Tesco Vollkorn toast teljes kiőrlésű búzaliszttel 500 g
Helcom hámozott felezett őszibarack cukrozott lében 820 g

Gyümölcskonzervek

Giana őszibarack enyhén cukrozott lében 700 g
Giana sárgabarack befőtt 820 g
Knorr burgonyapüré pehely 110 g

Instant krumplipüré

Maggi baconös krumplipüré 53 g
Dr. Willi Knoll burgonyapüré por 3 x 125 g
Maggi hagymás krumplipüré 59 g
Tesco papírzsebkendő 3 rétegű 10 x 10 db
Tesco illatosított papírzsebkendő 3 rétegű 10 x 10 db

Papírzsebkendő

https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004009377468
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120597994

Ooops! Classic Sensitive papír zsebkendő 3 rétegű 90 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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https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004010136672
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020229952
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004007515008
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004008652160
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020267272
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004006864657
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004020267273
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120679114
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120679120
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120677485
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120677335
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/huHU/products/2004120677329

