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Зміст 

 

 

Бефстроганов  

Борщ з картоплею  

Запечене філе курки з орегано  

Капуста тушкована з овочами та курячим м’ясом  

Куліш з курячим м’ясом  

Минтай, запечений у соусі «бешамель»  

Пастуший  пиріг з курячим м'ясом  

Печеня по-домашньому з куркою  

Плов з курячим м’ясом  

Минтай, запечений у соусі «бешамель»  

Пастуший  пиріг з курячим м'ясом  

Стіки рибні  

Суп гороховий  

Суп з крупою перловою або рисовою та томатом   

Суп овочевий  

Фрикадельки рибні  

Чілі кон карне з куркою 

 

 

  

  

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; БЕФСТРОГАНОВ 

2) перелік інгредієнтів; Яловичина великими шматками, морква столова 

свіжа, цибуля ріпчаста, лавровий лист, олія 

соняшникова рафінована, сіль йодована, перець 

чорний молотий, гвоздика, сметана. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 
(Л) лактоза; (МП) молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій 

інгредієнтів у випадках, передбачених цим 

Законом; 

Маса вареного м’яса – 74,4гр. маса соусу – 46гр, в 

120 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 120 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата 

"вжити до"; 
Термін реалізації – 2 години.  

7) будь-які особливі умови зберігання та/або 

умови використання (за потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про харчовий 

продукт, а для імпортованих харчових 

продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі якщо 

відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового продукту; 

Температура подавання – +65–75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 120 гр. продукції 

Білки 11,52 г 

Жири 11,38 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 3,92 г 

з них: цукри  

Сіль 0,4 

Енергетична цінність 163,38 ккал 
 

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; БОРЩ З КАРТОПЛЕЮ 

 

2) перелік інгредієнтів; буряк столовий свіжий, картопля свіжа, морква 

столова свіжа, цибуля ріпчаста, томатна паста 

(томати свіжі, сіль, вода), чорнослив без кісточки, 

олія соняшникова рафінована, сіль йодована, лист 

лавровий, перець духмяний, хмелі-сунелі, овочевий 

бульйон н/ф (тк № 2.15), кріп або петрушка сушені, 

сметана для подачі  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимістю; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти;(С) селера;  

4) кількість певних інгредієнтів або категорій 

інгредієнтів у випадках, передбачених цим 

Законом; 

буряк столовий свіжий – 48,0 картопля свіжа –75 ,0 , 

морква столова свіжа – 9,0,  цибуля ріпчаста –9,0,олія-

6,0, чорнослив без кісточки –6,0,томатна паста-

9,0,цукор-1,8 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція –300/6 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата 

"вжити до"; 

Не більше 2 годин 

7) будь-які особливі умови зберігання та/або 

умови використання (за потреби); 

2 години на марміті з моменту приготування. 

8)найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про харчовий 

продукт, а для імпортованих харчових 

продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі якщо 

відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового продукту; 

Температура подавання +75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин  на 300 гр. продукції 

  

Білки 3,6 г 

Жири 7,9  г 

з них: насичені  

Вуглеводи 31,1 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична 

цінність 

206,0 ккал 

 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЗАПЕЧЕНЕ ФІЛЕ КУРКИ З ОРЕГАНО  

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче охолоджене, олія соняшникова 

рафінована, сіль йодована, оре гано сухе 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче – 105,8 гр. на 75гр.страви 

  

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 75 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата 

"вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови зберігання та/або 

умови використання (за потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі якщо 

відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового продукту; 

Температура подавання – +65–75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 75 гр. продукції 

Білки 21,9  г 

Жири 4,7  г 

з них: насичені  

Вуглеводи 0,0 г 

з них: цукри  

Сіль 0,2 

Енергетична цінність 134,8 ккал 
 

 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАПУСТА ТУШКОВАНА З ОВОЧАМИ ТА 

КУРЯЧИМ М’ЯСОМ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче (охолоджене),капуста білокачанна свіжа, 

морква столова свіжа, цибуля ріпчаста, томатна паста, 

вершкове масло (МП, Л) олія соняшникова рафінована, 

сіль йодована, , вода питна 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче – 62,1гр. маса тушкованих овочів – 117,9 гр., 

в 180 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 180 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подавання – +65-75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 180 гр. продукції 

Білки 20,53 г 

Жири 10,22 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 8,62г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 224,28 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КУЛІШ З КУРЯЧИМ М’ЯСОМ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче охолоджене, крупа пшоняна, морква 

столова свіжа, цибуля ріпчаста, часник сухий, томатна 

паста, олія рослинна рафінована, вершкове масло 

(МП,Л) сіль йодована, коріандр сухий мелений, перець 

чорний молотий, паприка мелена, куркума мелена, вода 

питна 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти  

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче – 70 гр. маса гарніру з овочами –180 гр.,  

В 250 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подавання – +65-75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

Білки 21,7 г 

Жири 16,9 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 37,0 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 375,1 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; МІНТАЙ, ЗАПЕЧЕНИЙ У СОУСІ «БЕШАМЕЛЬ» 

 

2) перелік інгредієнтів; Філе минтая зі шкірою, що вироблене промисловістю (Р) 

цибуля ріпчаста, соус "Бешамель" (ТК № 10.03) (МП, Л, Г), 

сіль йодована  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Р) риба; (Г) глютен або його сліди; (Л) лактоза; (МП) 

молочні продукти   

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе минтая зі шкірою, що вироблене промисловістю (Р) 

96,0 грам,  на 120,0 страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Маса запеченої риби – 96 гр., маса готових овочів з соусом 

– 24 гр. Порція – 120 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації - 2 години. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі– +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 120 гр. продукції 

 

Білки 18,0 г 

Жири 3,0 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 3,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 101,9 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПАСТУШИЙ  ПИРІГ З КУРЯЧИМ М'ЯСОМ 
 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче (охолоджене),картопля свіжа, цибуля ріпчаста, 

вершкове масло (МП, Л) олія соняшникова рафінована, сіль 

йодована, молоко пастеризоване (МП,Л)  

3) речовин та харчових продуктів, 

які спричиняють алергічні реакції 

або непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Маса фаршу курячого – 97,5 гр., маса пасерованих овочів – 

22,5 гр., маса картопляного пюре – 281,3гр.,  на 250 гр. 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях 

вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності 

або дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови 

зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та 

місцезнаходження оператора ринку 

харчових продуктів, відповідального 

за інформацію про харчовий 

продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування 

та місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подавання – +65-75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

Білки 24,02 г 

Жири 10,41г 

з них: насичені  

Вуглеводи 29,62 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 314,83 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЕЧЕНЯ ПО-ДОМАШНЬОМУ З КУРКОЮ 

 

2) перелік інгредієнтів; філе куряче, картопля свіжа, морква столова свіжа, цибуля 

ріпчаста, томатна паста, олія соняшникова, вершкове масло 

(МП,Л), сіль йодована, коріандр сухий мелений, перець 

чорний молотий 

3) речовин та харчових продуктів, 

які спричиняють алергічні реакції 

або непереносимість; 

 (Л) лактоза; (МП) молочні продукти  

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Маса тушкованого курячого м’яса – 70 гр.,  

маса гарніру з овочами 180,0 гр. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях 

вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності 

або дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови 

зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та 

місцезнаходження оператора ринку 

харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для 

імпортованих харчових продуктів – 

найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у 

разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне 

використання харчового продукту; 

Температура подавання – +65-75 °C. 

12) інформація про поживну 

цінність харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

Білки 24,3 г 

Жири 10,9 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 30,6 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 327,4 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЛОВ З КУРЯЧИМ М’ЯСОМ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче охолоджене, крупа рисова, морква столова 

свіжа, цибуля ріпчаста, томатна паста, олія соняшникова 

рафінована, сіль йодована, коріандр сухий мелений, 

перець чорний молотий, паприка мелена, вода питна 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче – 70 гр. маса гарніру з овочами – 180 гр., 

 в 250 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подавання – +65-75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

Білки 20,72 г 

Жири 16,69 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 42,07 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 388,62 ккал 
 

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; РИБА ЗАПЕЧЕНА З МОРКВОЮ ТА ЦИБУЛЕЮ 

ПІД СОУСОМ «БЕШАМЕЛЬ» 

2) перелік інгредієнтів; Філе хека тихоокеанського зі шкірою, що вироблене 

промисловістю (Р), цибуля ріпчаста, морква столова 

свіжа, соус «Бешамель» (ТК № 10.03) (МП, Л, Г), сіль 

йодована, олія соняшникова для змащення деко, перець 

чорний мелений, гвоздика суха мелена  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Р) риба; (Г) глютен або його сліди; (Л) лактоза; (МП) 

молочні продукти   

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе хека  тихоокеанського зі шкірою, що вироблене 

промисловістю (Р) 120 грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Маса запеченої риби –  96 гр., маса готових овочів з 

соусом – 24 гр. 

Порція – 120 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації –2 години. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі –  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 120 гр. продукції 

Білки 19,2 г 

Жири 5,4 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 8,0 г 

з них: цукри  

Сіль 0,3 

Енергетична цінність 118,88 ккал 
 

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; РИБА  ТУШКОВАНА З ОВОЧАМИ ПІД ТОМАТНОМ 

СОУСОМ 

2) перелік інгредієнтів; Філе хека тихоокеанського зі шкірою, що вироблене 

промисловістю (Р), цибуля ріпчаста, морква столова свіжа, 

сіль йодована, лист лавровий, томатна паста, олія 

соняшникова  

3) речовин та харчових продуктів, 

які спричиняють алергічні реакції 

або непереносимість; 

(Р) риба   

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе хека тихоокеанського зі шкірою, що вироблене 

промисловістю (Р) – 120 грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях 

вимірювання; 

Маса запеченої риби – 96 гр, маса готових овочів з соусом – 

24 гр  

Порція – 120 грам 

6) мінімальний термін придатності 

або дата "вжити до"; 

Термін реалізації – 2 години. 

7) будь-які особливі умови 

зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

 

8) найменування та 

місцезнаходження оператора ринку 

харчових продуктів, відповідального 

за інформацію про харчовий 

продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування 

та місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі – +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 120 гр. продукції 

 

Білки 16,9 г 

Жири 5,5  г 

з них: насичені  

Вуглеводи 3,3 г 

з них: цукри  

Сіль 0,3 

Енергетична цінність 121,7 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СТІКИ РИБНІ 

2) перелік інгредієнтів; Філе минтая зі шкірою, що вироблене промисловістю 

(Р), яйця курячі (Я), борошно пшеничне цільнозернове 

(Г), сухарі панірувальні (Г), олія соняшникова для 

змащування деко, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 (Р) риба; (Г) глютен або його сліди 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе минтая зі шкірою, що вироблене промисловістю 

 (Р ) – 119,7 грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 140 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації – 2 години. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі – +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 140 гр. продукції 

 

  

Білки 22,6 г 

Жири 3,9 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 31,8 г 

з них: цукри  

Сіль 0,4 

Енергетична цінність 235,5 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СУП ГОРОХОВИЙ 

 

2) перелік інгредієнтів; Горохове пюре жовте (ТК № 8.29), картопля свіжа, 

морква столова свіжа, цибуля ріпчаста, олія 

соняшникова, сіль йодована, тім’ян сухий, вода питна, 

кріп або петрушка сушені 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Горохове пюре жовте (ТК № 8.29 ) – 15,0, морква столова 

свіжа –8,8 грам, цибуля ріпчаста – 6,3 грам, картопля-

70,0 грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

2 години на марміті з моменту приготування. 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі +75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

 

Білки 5,5г 

Жири 5,5 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 19,2 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 161,8ккал 
 

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СУП З КРУПОЮ ПЕРЛОВОЮ АБО РИСОВОЮ 

ТА ТОМАТОМ  

2) перелік інгредієнтів; Крупа: рисова або перлова (Г), цибуля ріпчаста, картопля 

свіжа, томатна паста, масло вершкове (МП,Л),сіль харчова, 

сушений орегано, вода питна, кріп або петрушка сушені 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Г) глютен або його сліди, (Л) лактоза, (МП) молочні 

продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Крупа: рисова або перлова (Г)– 10,0 гр, цибуля ріпчаста – 

10,0 гр, картопля свіжа – 87,5 гр  

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

2 години на марміті з моменту приготування.  

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі – +75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

Білки 2,6 г 

Жири 2,2 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 21,2 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 116,3 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СУП ОВОЧЕВИЙ 

2) перелік інгредієнтів; Картопля свіжа, морква столова свіжа, цибуля ріпчаста, 

горошок с/м, томатна паста, олія соняшникова 

рафінована, сіль йодована, цукор пісок, вода питна, кріп 

або петрушка сушена 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Картопля свіжа –105,0 грам,  морква столова свіжа–10,5 

грам, цибуля-7,5грам ріпчаста, горошок с/м – 15,0 грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 300 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

2 години на марміті з моменту приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий 28 

10) інструкції з використання у разі якщо 

відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі–+ 75 °C.  

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 300 гр. продукції 

Білки 3,2 г 

Жири 2,8 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 26,3 г 

з них: цукри  

Сіль 0,9 

Енергетична цінність 142,4 ккал 

 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ФРИКАДЕЛЬКИ РИБНІ 

 

2) перелік інгредієнтів; Хек тихоокеанський, випотрошений, без голів (Р), цибуля 

ріпчаста, вода питна, яйця курячі (Я), сіль йодована, перець 

чорний мелений 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 (Р) риба; (Я) яйця  

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Хек тихоокеанський, випотрошений, без голів (Р) – 100 

грам 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Маса напівфабрикату –134,0 грам.  Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації - 2 години.  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», 

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подачі +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 100 гр. продукції 

 

Білки 14,85 г 

Жири 2,44 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 1,78г 

з них: цукри  

Сіль 0,3 

Енергетична цінність 81,11 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЧІЛІ КОН КАРНЕ З КУРКОЮ 
 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче (охолоджене), цибуля ріпчаста, вершкове 

масло (МП, Л) квасоля відварена (ТК № 8.08), томатний 

сік, олія соняшникова рафінована, сіль йодована, молоко 

пастеризоване (МП,Л), вода питна, чорний перець 

молотий 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Маса тушкованого курячого м'яса –70,0 гр., маса гарніру 

з овочами – 180,0 гр.   

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2 год. з моменту приготування 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування 

8) найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих 

харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; 

КЗСОР  «Сумська обласна гімназія інтернет для 

талановитих та творчо обдарованих дітей»,  

адреса: м. Суми, пров. Березовий, 28 

10) інструкції з використання – у разі 

якщо відсутність таких інструкцій 

ускладнює належне використання 

харчового продукту; 

Температура подавання –+65-75 °C. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Вміст поживних речовин на 250 гр. продукції 

 

  

Білки 26,05 г 

Жири 23,63г 

з них: насичені  

Вуглеводи 29,67 г 

з них: цукри  

Сіль 0,8 

Енергетична цінність 423,25ккал 
 

 


