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Суми – 2022 

  



Зміст 

 

Пухкий омлет з орегано  

Вареники Ліниві  

Запіканка морквяно-яблучна  

Запіканка сирна з бананом  

Запіканка сирна  

Компот з фруктів або ягід (свіжих або заморожених)  

Львівський сирник з морквою та сметаною  

Манний пудинг  

Напій з лимонів, апельсинів  

Напій з шипшини  

Печиво вівсяне  

Печиво цитрусове  

Чай  

Чай з лимоном  

  

  

  

  

  

 

 

  



 
Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПУХКИЙ ОМЛЕТ З ОРЕГАНО 

2) перелік інгредієнтів; Яйця курячі харчові (Я), молоко (Л), борошно пшеничне 

цільнозернове (Г), сіль йодована, олія соняшникова 

рафінована, орегано сухе 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Я– яйця, Г– глютен, Л – лактоза, МП- молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

 Яйце – 2 шт., молоко – 15,0 гр.,борошно – 8,0 гр.,сіль – 0,3 

гр.,олія – 0,5 гр.,оре гано -0,5 гр., в 100 гр. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації з моменту приготування 30 хв. 30 хвилин 

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-інтернат 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 + 65С 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Пухкий омлет з оре гано» – 100 г 

  

Білки 11,06 г 

Жири 9,93г 

з них: насичені  

Вуглеводи 6,11 г 

з них: цукру  

Сіль  

Енергетична цінність 158,41 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ВАРЕНИКИ ЛІНИВІ 

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний, яйце куряче, цукор пісок, борошно 

пшеничне цільнозернове, сіль йодована, кориця мелена, 

соус до лінивих вареників (ТК № 10.12)  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП – молочні продукти, Я – яйця, Л - лактоза, Г - глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний – 105,0 гр., Яйце куряче 12,0гр., 

Цукор пісок – 7,5 гр., Борошно пшеничне цільнозернове – 

17,3 гр.,  Сіль йодована – 0,5 гр., Кориця мелена – 0,6 гр., 

Соус до лінивих вареників – 25,0 гр. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам, Вихід з соусом до лінивих вареників – 

175 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 1-2 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-інтернат 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 +10-15 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Вареники Ліниві» – 150/25 г 

  

Білки 21,52 г 

Жири 15,93 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 24,57 г 

з них: цукру  

Сіль  

Енергетична цінність 329,05 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЗАПІКАНКА МОРКВЯНО-ЯБЛУЧНА 

2) перелік інгредієнтів; Морква свіжа, яблука свіжі, крупа манна, цукор пісок, 

яйце куряче, олія соняшникова рафінована, сіль йодована, 

сметана, ванільний цукор, куркума, кориця. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Я- яйця, Л – лактоза, Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

морква – 82,5 гр., яблуко – 52,5 гр., яйце – 24,5 гр., 

сметана – 15,0 гр. в 150 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 1-2 годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 1-2 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-інтернат 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 +10-15 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 
Маса порції «Запіканка морквяно-яблучна» – 150 г 

  

Білки 5,3 г 

Жири 10,6 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 26,9 г 

з них: цукру  

Сіль 0,5 

Енергетична цінність 225,3 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЗАПІКАНКА СИРНА З БАНАНОМ  

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний , банан свіжий, цукор пісок, крупа 

манна, сухарі панірувальні , сметана , олія соняшникова 

рафінована, куркума, ванільний цукор. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Л- лактоза, Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний – 102,6 гр., банан – 54гр., сметана – 

5,4 гр.,крупа манна-8,1 гр.,цукор-8,6 гр., в 100 гр. 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 180 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 1-ієї години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1 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-інтернат 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 +55 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Запіканка сирна з бананом» – 180 г 

  

Білки 19,9 г 

Жири 12,5 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 34,0 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 329,5 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЗАПІКАНКА СИРНА  

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний, крупа манна, цукор пісок, яйце 

куряче, олія соняшникова рафінована, сухарі 

панірувальні, сметана , ванільний цукор, куркума. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Л- лактоза, Я- яйця, Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний – 136,8 гр., сметана – 5,4 гр., крупа 

манна – 10,8 гр., яйце-8,0 гр., цукор – 5,4 гр., олія – 1,8 

гр., сухарі – 5,4 гр., ванільний цукор – 0,4 гр., куркума – 

0,9 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 1-ієї години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1 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-інтернат 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 +55 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Запіканка сирна з яблуком та 

морквою» – 180 г 

  

Білки 26,02 г 

Жири 16,28г 

з них: насичені  

Вуглеводи 24,97 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 352,85 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КОМПОТ З ФРУКТІВ АБО ЯГІД (СВІЖИХ 

АБО ЗАМОРОЖЕНИХ) 
2) перелік інгредієнтів; Ягоди або фрукти свіжі або свіжоморожені, родзинки, 

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; 

Ягоди або фрукти свіжі або свіжоморожені – 50,0 г, Вода 

питна – 220,0 г, Родзинки – 10,0 г на 1 порцію напою 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам  

6) мінімальний термін придатності або 

дата «вжити до»; 

Не більше 2-3 години з моменту охолодження 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 
Продукт після приготування подається при температурі 

подачі +12-15 °C.  

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-інтернат 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 +12-15 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 
Маса «Компот з фруктів або ягід (свіжих або 

заморожених)» порції  – 200 г 

  

Білки 0,6 г 

Жири 0,0 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 10,0 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 44,4 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЛЬВІВСЬКИЙ СИРНИК З МОРКВОЮ ТА 

СМЕТАНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний, яйце куряче, борошно пшеничне 

цільнозернове (Г), сіль йодована, ванільний цукор, 

вершкове масло (МП,Л), крохмаль картопляний, цукор 

пісок,  морква свіжа, сметана. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Л- лактоза, Я- яйця, Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний – 108,0 гр., яйце куряче – 21,6 гр., 

борошно пшеничне цільнозернове – 7,2 гр., сіль йодована 

– 0,4 гр., ванільний цукор – 1,8 гр., вершкове масло – 4,1 

гр., крохмаль картопляний – 6,5 гр., цукор пісок – 7,2 гр., 

морква свіжа –54,0 гр., сметана – 15 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 1-ієї години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1 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-інтернат 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 +55 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Львівський сирник з морквою та 

сметаною» – 180/15 г 

  

Білки 22,77 г 

Жири 20,11 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 28,29 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 387,0 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; МАННИЙ ПУДИНГ 

2) перелік інгредієнтів; Кефір,  крупа манна, борошно пшеничне цільнозернове, 

ванільний цукор, цукор пісок, банан свіжий, масло 

вершкове, сода харчова, сіль йодована, олія 

соняшникова рафінована. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Л- лактоза, Г- глютен. 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Кефір – 105,0 гр., крупа манна – 30,0 гр., борошно 

пшеничне цільнозернове- 6,8 гр., ванільний цукор –  

0,8 гр., цукор пісок – 6,8 гр., банан свіжий – 12,0 гр., 

масло вершкове – 3,0 гр., сода харчова – 0,8 гр., сіль 

йодована – 0,5 гр. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 1 години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1 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-інтернат 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 +55 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 
Маса порції «Манний пудинг» – 150 г 

  

Білки 9,98 г 

Жири 9,32 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 36,58 г 

з них: цукри  

Сіль 0,5 

Енергетична цінність 282,58 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; НАПІЙ З ЛИМОНІВ, АПЕЛЬСИНІВ 

2) перелік інгредієнтів; Лимон свіжий, апельсин свіжий, 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; 

Вода – 220,0 гр.,  лимон свіжий – 14,0 гр., апельсин свіжий 

– 14,0 гр. в 200 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години після охолодження 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Термін придатності до споживання та умови зберігання 1-

2 години після охолодження  

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-інтернат 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 +10-12 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Напій з лимонів, апельсинів» – 200 г 

  

Білки 0,45 г 

Жири 0,20 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 7,0 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 24,02  ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; НАПІЙ З ШИПШИНИ 

2) перелік інгредієнтів; Плоди шипшини сушені, 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; 

Вода – 200,0 гр.,  плоди шипшини сушені –20,0 гр. в 200 

гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години після охолодження 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Термін придатності до споживання та умови зберігання 

2-3 години після охолодження  

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-інтернат 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 +10-12 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Напій з шипшини» – 200 г 

  

Білки 5,60 г 

Жири 0,0 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 24,0 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 113,60  ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЕЧИВО ВІВСЯНЕ 

2) перелік інгредієнтів; Борошно пшеничне цільнозернове (Г), вівсяні пластівці 

(Г), цукор пісок, вершкове масло (МП, Л), олія 

соняшникова рафінована, сметана (МП, Л),  яйця курячі 

(Я), розпушувач для тіста (Г), кориця мелена.  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Борошно пшеничне цільнозернове – 36,0 гр., вівсяні 

пластівці – 29,6 гр., цукор пісок – 4,0 гр., вершкове масло 

– 0,8гр.,олія соняшникова рафінована – 2,4 гр., сметана – 

14,4 гр., яйця курячі – 6,4 гр., розпушувач для тіста – 0,2 

гр., кориця мелена – 0,4 гр.,  

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 80 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1-2 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-інтернат 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 +10-15 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Печиво вівсяне» – 80 г 

  

Білки 8,8 г 

Жири 8,2 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 51,5 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 315,8 ккал 
 

 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЕЧИВО ЦИТРУСОВЕ  

2) перелік інгредієнтів; Борошно пшеничне цільнозернове (Г), яйця курячі, 

цукор пісок, молоко (МП, Л), олія соняшникова 

рафінована, цедра лимона, ванільний цукор,  

розпушувач для тіста (Г). 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Я- яйце,- Л-лактоза, Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Борошно пшеничне цільнозернове – 60,0 гр., яйця курячі 

– 6,4 гр., цукор пісок – 3,2 гр., молоко питне – 16,0 гр., 

олія соняшникова рафінована – 4,8 гр., цедра лимона – 

1,6 гр., ванільний цукор – 0,8 гр., розпушувач для тіста – 

1,2 гр. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 80 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 1-2 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-інтернат 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 +10-15 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Печиво цитрусове» – 80 г 

  

Білки 7,5 г 

Жири 6,5 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 49,6 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 275,1 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЧАЙ  

2) перелік інгредієнтів; Вода  питна, чай чорний 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Вода – 200,0 гр., чай чорний -0,5 гр. в 200 гр. напої 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Термін придатності до споживання та умови зберігання 

1-2 години  

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-інтернат 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 +55-65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Чай » – 200 г 

  

Білки 0,06 г 

Жири 0,0 г 

з них: насичені  

Вуглеводи   

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 0,5 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЧАЙ З ЛИМОНОМ 

2) перелік інгредієнтів; Вода  питна, лимон, чай чорний 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Вода – 200,0 гр.,  лимон-8,0 гр., чай чорний-0,5гр., в 200 

гр. напої 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

1-2 години  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Термін придатності до споживання та умови зберігання 1-

2 години  

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-інтернат 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 +55-65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Чай з лимоном» – 200 г 

  

Білки 0,06 г 

Жири 0,007г 

з них: насичені  

Вуглеводи 10,0 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 40,21 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЧАЙ МАСАЛА 

2) перелік інгредієнтів; Вода, чорний чай, молоко 2,5%, ванільний цукор, 

кориця, гвоздика 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП – молочні продукти, Л- лактоза 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Вода – 75,6 гр., чорний чай – 0,5 гр., молоко – 108,0 

гр., ванільний цукор –0,5 гр.  кориця – 0,3 гр., 

Гвоздика – 0,2 гр. в 180 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях 

вимірювання; 

Порція – 180 грам 

6) мінімальний термін придатності 

або дата "вжити до"; 

1-2 години 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Термін реалізації – 1-2 години. Температура подачі 

+55-65 °C. 

 

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-інтернат 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 +55-65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції «Чай масала» – 180 г 

  

Білки 3,38 г 

Жири 2,74 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 5,72 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 69,18 ккал 
 

 

 


