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Зміст 

 

Буряк тушкований  

Ікра з буряка або моркви по-сумські  

Какао з молоком  

Капуста тушкована  

Лобіо з квасолею  

Овочева паелья з курку мою (морква, цибуля)  

Огірки свіжі порційні  

Помідори свіжі порційні  

Салат із буряка зі сметаною  

Салат гречка з овочами  

Салат з білокачанної капусти  

Салат з буряка, яєць зі сметаною  

Салат з буряком, курагою та горіхами з йогуртом  

Салат з буряком та чорносливом зі сметаною  

Салат з капусти, моркви та зеленого горошку  

Салат з капустою та морквою  

Салат з моркви, яблук з йогуртом  

Салат з моркви з родзинками та сметаною  

Салат з моркви з сиром та сметаною  

Салат з морквою та імбиром  

Салат із буряка з ароматною олією  

Сметанковий соус  

Соус «Імбирний»  

Соус «Бешамель»  

 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; БУРЯК ТУШКОВАНИЙ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк, цукор, сметана, борошно, вода питна, сіль 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

МП- молочні продукти, Г - глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Буряк – 118,8 гр., цукор – 1,5 гр., сметана – 7,5 гр.,  

борошно – 2,4 гр., вода питна – 22,5 гр. в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

2 години після приготування 

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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,97г 

Жири 1,26г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 13,36г 

з них: цукри 
 

Сіль 0,3 

Енергетична цінність 67,54ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ІКРА З БУРЯКА АБО МОРКВИ ПО-СУМСЬКІ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк або морква, вода питна, крупа манна, цибуля 

ріпчаста, томатна паста, олія рослина рафінована, цукор, 

лимонна кислота, сіль, перець чорний мелений 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Г- глютен 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Буряк або морква – 95,7 гр., вода -23 гр., крупа манна – 

6,67 гр., цибуля – 20,8 томатна паста – 3,0 гр., олія –  

7,5 гр., цукор – 1,2 гр., лимонна кислота – 0,005гр., сіль – 

0,5 гр., перець мелений – 0,1 гр. в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100  грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Не пізніше 2 годин після приготування 

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 +8С 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,14г 

Жири 7,65г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 9,92г 

з них: цукри 
 

Сіль 0,5 

Енергетична цінність 71,32 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАКАО З МОЛОКОМ 

2) перелік інгредієнтів; Какао-порошок, молоко 2,5% (МП, Л), 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; 

Какао-порошок – 3,3 г, молоко 2,5% (МП, Л) – 190,0 г, вода 

питна – 20,0 г в 200 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 
Термін придатності до споживання та умови 

зберігання 1-2 години за температури +55-65 °C.  
 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 200 г 

  

Білки 6,11  г 

Жири 5,50 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 9,85 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 112,48 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАПУСТА ТУШКОВАНА 

2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна свіжа, сіль йодована, морква , цибуля 

ріпчаста, томатна паста, борошно пшеничне (Г), олія 

рослинна рафінована, цукор, вершкове масло 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Г – глютен, МП- молочні продукти 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна свіжа – 110,0 г, сіль йодована – 0,3 г, 

морква столова  – 2,5 г, цибуля ріпчаста – 4,5 г, томатна 

паста – 3,0 г, борошно пшеничне – 1,0 г ,цукор – 1,0 г, 

вершкове масло – 3,0, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 
Зберігати страву гарячою не більше 2 год. з моменту 

приготування.  
7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 
Температура подавання - +65-75 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,5 г 

Жири 3,6 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 9,5 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 82,0 ккал 
 

 

  



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЛОБІО З КВАСОЛЕЮ 

2) перелік інгредієнтів; Цибуля ріпчаста, квасоля  відварена, морква столова свіжа, 

томатна паста, вода питна, сіль йодована, олія соняшникова 

рафінована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Цибуля ріпчаста –325,0 г, квасоля відварена – 125,0 г, 

морква столова свіжа  – 25,0 г, томатна паста – 5,0 г, вода 

питна – 75,0 г, сіль йодована – 0,8 г, олія соняшникова 

рафінована –4,5 г, в 250 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності до споживання та умови зберігання 2 

години на марміті з моменту приготування.  

 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +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; 

Подавати порційно 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 250 г 

     

Білки 12,3 г 

Жири 9,2 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 34,7 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 267,9 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ОВОЧЕВА ПАЕЛЬЯ З КУРКУ МОЮ (МОРКВА, 

ЦИБУЛЯ) 

2) перелік інгредієнтів; Овочевий бульйон н/ф, олія соняшникова рафінована, 

морква столова свіжа, цибуля ріпчаста, крупа рисова, 

куркума мелена, масло вершкове (МП, Л), томатна паста, 

сіль йодована 

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; 

Овочевий бульйон н/ф – 105,0 г, олія соняшникова 

рафінована – 3,0 г, морква столова свіжа – 15,0 г, цибуля 

ріпчаста – 15,0 г, крупа рисова – 45,0 г, куркума мелена – 

0,9 г, масло вершкове (МП, Л) – 2,3 г, томатна паста – 2,5 г, 

сіль йодована – 0,5 г в 150 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція –  150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності до споживання та умови зберігання  

2 години на марміті з моменту приготування.  

 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +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; 

Подають гарнір порційно 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 150 г 

  

Білки 4,4 г 

Жири 5,4 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 33,1 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 200,7 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ОГІРКИ СВІЖІ ПОРЦІЙНІ 

2) перелік інгредієнтів; Огірки теплично-парникові свіжі або огірки ґрунтові свіжі 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Огірки теплично-парникові свіжі або огірки ґрунтові  

свіжі – 100 г, в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 

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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 0.8 г 

Жири 0.1 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 2.5 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 14 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПОМІДОРИ СВІЖІ ПОРЦІЙНІ 

2) перелік інгредієнтів; Томати теплично-парникові свіжі або томати ґрунтові 

свіжі 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Томати теплично-парникові свіжі або томати ґрунтові 

свіжі – 100 г в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 

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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1.1 г 

Жири 0.2 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 3.8 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 23 кКал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ ІЗ БУРЯКА ЗІ СМЕТАНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк столовий свіжий, сметана (МП, Л), сіль йодована, 

перець чорний, хмелі-сунелі. 

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; 

Буряк столовий свіжий – 85,0 г, сметана (МП, Л) – 16,0 г, 

сіль йодована – 0,3 г, перець чорний – 0,1 г, хмелі-сунелі – 

0,2 г, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C; Умови зберігання при t +4 ...+8 

°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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

     

Білки 1,82 г 

Жири 3,37 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 8,63 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 71,63 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ ГРЕЧКА З ОВОЧАМИ 

2) перелік інгредієнтів; Крупа гречана, вода питна, морква столова свіжа, буряк 

столовий свіжий, олія соняшникова, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Крупа гречана – 60,5 г, вода питна – 114,5 г, маса гречаної 

каші (розсипчаста) – 145,0 г, морква столова свіжа – 50,0 г, 

буряк столовий свіжий  – 50,0 г, олія соняшникова – 7,5 г, 

сіль йодована – 0,8 г в 250 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності – 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 ...+8 

°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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 250 г 

  

Білки 5,7 г 

Жири 8,5 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 33,6 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 223,4 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ 

2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна свіжа, морква столова свіжа, сіль 

йодована, олія соняшникова рафінована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна свіжа – 97,0 г, морква столова свіжа  

– 10,0 г, сіль йодована – 0,3 г, олія соняшникова 

рафінована – 3,0 г, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,1  г 

Жири 4,5 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 6,50 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 89,4 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З БУРЯКА, ЯЄЦЬ ЗІ СМЕТАНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк столовий свіжий , яйце куряче (Я), сметана (МП, Л), 

сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти; (Я) яйця 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Буряк столовий свіжий – 71 г, яйце куряче – 20 г, сметана  

– 15 г, сіль йодована – 0,3 г, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

     

Білки 4,16 г 

Жири 5,26 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 7,45 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 93,35 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З БУРЯКОМ, КУРАГОЮ ТА ГОРІХАМИ З 

ЙОГУРТОМ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк столовий свіжий, йогурт (МП, Л), курага, ядра 

горіхів волоських (ГХ), цукор білий 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

(Л) лактоза; (МП) молочні продукти; (ГХ) горіхи 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Буряк столовий свіжий –  69,0 г, йогурт – 10,0 г, курага – 

5,0 г, ядра горіхів волоських – 15,0 г, цукор білий – 3,0 г в 

100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,45 г 

Жири 9,91 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 15,96 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 172,30 Ккал 
 

 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З БУРЯКОМ ТА ЧОРНОСЛИВОМ ЗІ 

СМЕТАНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк столовий свіжий, сметана (МП,Л) чорнослив без 

кісточок або чорнослив з кісточкою, цукор білий 

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; 

Буряк столовий свіжий –  85,0 г, сметана (МП,Л) –  10,0 г, 

чорнослив без кісточок або чорнослив з кісточкою – 5,0 г, 

цукор  білий – 2,0 г, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,77 г 

Жири 2,21 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 14,15 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 82,83 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З КАПУСТИ, МОРКВИ ТА ЗЕЛЕНОГО 

ГОРОШКУ 
2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна свіжа, морква столова свіжа, 

горошок зелений свіжоморожений, олія рослинна 

рафінована, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна свіжа –54,0 г, морква столова  

свіжа – 15,0 г, горошок зелений свіжоморожений – 20 г, 

олія –3,0 г, сіль йодована 0,25 г в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,98 г 

Жири 3,65 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 6,21 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 67,98 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З КАПУСТОЮ ТА МОРКВОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна свіжа, морква столова свіжа, сік 

лимона, сіль йодована, паприка мелена копчена, перець 

чорний мелений, олія соняшникова 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна свіжа – 60,0 г, морква столова свіжа  – 

35,0 г, сік лимона – 1,0 г, сіль йодована – 0,3 г, паприка 

мелена копчена – 0,1 г, перець чорний мелений – 0,1 г, олія 

соняшникова – 3,0 г ,в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 ...+8 

°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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,51 г 

Жири 3,45 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 5,83 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 64,02 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З МОРКВИ, ЯБЛУК З ЙОГУРТОМ 

2) перелік інгредієнтів; Морква столова свіжа, яблука свіжі, родзинки, йогурт (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; 

Морква столова свіжа  – 30,0 г, яблука свіжі – 41,0 г, 

родзинки – 10,0 г, йогурт – 20,0 г, в 100 гр. страви. 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C;  

Умови зберігання при t +4 ...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,18 г 

Жири 0,82 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 15,69 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 86,01 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З МОРКВИ З РОДЗИНКАМИ ТА 

СМЕТАНОЮ 
2) перелік інгредієнтів; Морква столова свіжа , родзинки, сметана 15 % жирності 

(МП, Л), кориця мелена, цукор білий 

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; 

Морква столова свіжа  – 73,0 г, родзинки – 10,0 г, сметана  

(МП, Л) – 15,0 г, кориця мелена – 0,3 г, цукор білий – 3,0 

г, в 100 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,48 г 

Жири 3,15 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 16,26 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 99,33 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ З МОРКВИ З СИРОМ ТА СМЕТАНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Морква столова свіжа , сир твердий (МП, Л), сметана (МП, 

Л), сіль йодована 

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; 

Морква столова свіжа з – 77,0 г, сир твердий (МП, Л) – 12,0 

г, сметана (МП, Л) – 12,0 г, сіль йодована – 0,3 г в 100 гр. 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 ...+8 

°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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,57 г 

Жири 7,17 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 7,88 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 112,16 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту;   САЛАТ З МОРКВОЮ ТА ІМБИРОМ 

2) перелік інгредієнтів; Морква столова свіжа, імбир сухий, сіль йодована, олія 

соняшникова 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Морква столова свіжа  – 98,0 г, імбир сухий – 0,5 г, сіль 

йодована – 0,3 г, олія соняшникова – 3,0 г, в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 ...+8 

°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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,03 г 

Жири 3,21 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 7,51 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 63,14 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; САЛАТ ІЗ БУРЯКА З АРОМАТНОЮ ОЛІЄЮ 

2) перелік інгредієнтів; Буряк столовий свіжий, олія рослинна рафінована, сіль 

йодована, сік лимона, орегано сушений 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Буряк столовий свіжий – 97,0 г, олія – 3,0 г, сіль йодована 

– 0,3 г, сік лимона – 0,3 г, орегано сушений – 0,2 г,  

в 100 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

 Термін придатності 1 година. 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура подачі +8 °C ; Умови зберігання при t +4 

...+8 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,55 г 

Жири 3,19 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 9,23 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 69,25 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СМЕТАНКОВИЙ СОУС 

2) перелік інгредієнтів; Сметана 15 % (Л), цукор пісок, куркума мелена 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Л- лактоза 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Сметана 15 % (Л) – 24,1 г, цукор пісок – 1,3 г, куркума 

мелена – 0,1 г,  в 25 гр. страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 25 г 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації з моменту приготування 1 - 2 год.  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура зберігання 8 - 10 °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; 

 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 25 г 

  

Білки   0,7 г  

Жири 3,6 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 2,0 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 43,5 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СОУС «ІМБИРНИЙ» 

2) перелік інгредієнтів; Овочевий бульйон , крохмаль кукурудзяний, цукор пісок, 

імбир сухий мелений, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

– 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Овочевий бульйон  –  37,5 г, крохмаль кукурудзяний –  

0,8 г, цукор пісок – 0,6 г, імбир сухий мелений –  0,8 г, сіль 

йодована – 0,1 г в 25 гр. страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Маса порції – 25 г 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації з моменту приготування 1 - 2 год.  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Температура зберігання 8 - 10 °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; 

Використовують як заправку або соус до других страв. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції – 25 г 

  

Білки 0,2 г 

Жири 0,1 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 2,3 г 

з них: цукри 
 

Сіль 
 

Енергетична цінність 10,1 Ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СОУС «БЕШАМЕЛЬ» 
2) перелік інгредієнтів; Борошно пшеничне цільнозернове (Г), масло вершкове  (Л), 

молоко коров’яче питне (Л), мускатний горіх, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Л – лактоза; Г – глютен. 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Борошно пшеничне цільнозернове (Г) – 5,2 г, масло 

вершкове (Л) – 2,0г, молоко коров’яче питне (Л) – 95,0 г, 

мускатний горіх – 0,6 г, сіль йодована – 0,3 г в 100 гр. 

страви. 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Термін реалізації з моменту приготування 1 - 2 год.  

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Температура зберігання 4 °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; 

Подають як заправку або соус до других страв. 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

Маса порції –  100 г 

  

Білки 3,4 г 

Жири 4,7 г 

з них: насичені 
 

Вуглеводи 8,9 г 

з них: цукри 
 

Сіль 0,3 

Енергетична цінність 84,8 Ккал 
 

 


