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Зміст 
 

Гуляш м'ясо свинини (яловичини)  

Котлета по-міланські з сиром  

Курка по-італійські  

Курячий шніцель  

Чахохбілі з куркою  

Ліниві голубці  

Плов з булгуру та свининою  

Печеня по-домашньому зі свининою  

Китайська печеня зі свининою  

Балоньєзе  

Французька печеня з яловичиною  

Картопляне пюре  

Овочі припущені в соусі бешамель  

Січеники  

Картопля варена з вершковим маслом  

Мак енд чіз  

Макарони відварені з маслом  

Макарони з овочами  

Каша рисова розсипчаста  

Каша ячна в’язка  

Каша пшенична в’язка  

Каша гречана  

Булгур  

Каша вівсяна з маслом  

Соус «Кетчуп»  

 

 

 

 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ГУЛЯШ М'ЯСО СВИНИНИ (ЯЛОВИЧИНИ) 

2) перелік інгредієнтів; Свинина (яловичина) великими шматками. Морква 

столова свіжа. Морква столова свіжа. Цибуля ріпчаста. 

Паприка мелена. Гвоздика суха. Перець духмяний 

горошком. Лавровий лист. Сіль йодована. Вода питна. 

Масло вершкове. Борошно пшеничне цільнозернове або 

крохмаль картопляний. Томати свіжі. 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Свинина (яловичина) великими шматками – 100 г,  морква 

столова свіжа – 12 г, цибуля ріпчаста – 12 г, масло 

вершкове – 3 г, в 100 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях 

вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності 

або дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

 

Маса порції «Гуляш м'ясо свинини (яловичини)» –  

100 г 

Білки 9,34 г 

Жири 8,16 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 5,24 г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 130,72 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КОТЛЕТА ПО-МІЛАНСЬКІ З СИРОМ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче. Сухарі панірувальні. Яйце куряче. Молоко. 

Борошно пшеничне цільнозернове або крохмаль 

кукурудзяний. Сіль йодована. Перець чорний мелений. 

Олія соняшникова. Сир твердий.  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче –100г.,сир твердий – 12,5г, молоко -10 

г,борошно -11,3г,  в 125 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 125 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

 

Маса порції «КОТЛЕТА ПО-МІЛАНСЬКІ З  

СИРОМ» – 125 г 

Білки 23,0 г 

Жири 13,9г 

з них: насичені  

Вуглеводи 29,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 316,9ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КУРКА ПО-ІТАЛІЙСЬКІ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче. Томатна паста. Цибуля ріпчаста. Часник сухий. 

Сіль йодована. Перець чорний мелений. Орегано сушений. 

Вода питна. 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; 

Філе куряче – 102 г, томатна паста – 8,5г, цибуля – 5,0 г, 

сіль – 0,3 г, олія –1,8 г  в 85 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 85 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

 

Маса порції «КУРКА ПО-ІТАЛІЙСЬКІ» – 85 г 

Білки 17,2 г 

Жири 3,5 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 1,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 105,4 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КУРЯЧИЙ ШНІЦЕЛЬ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче. Панірувальні сухарі. Яйце куряче. Молоко 

пастеризовано або вода питна. Борошно пшеничне 

цільнозернове або крохмаль кукурудзяний. Сіль йодована. 

Лимонний сік. Перець чорний мелений. Олія соняшникова 

для деко. 

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; 

Філе куряче –100 г,сухарі панірувальні – 15г,яйце куряче – 

8 г,молоко( вода) – 5 г, борошно – 5 г,  в 100 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 100 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

  

Маса порції «КУРЯЧИЙ ШНІЦЕЛЬ» – 100 г 

Білки 18,7 г 

Жири 9,85 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 16,19г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 212,09 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЧАХОХБІЛІ З КУРКОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Філе куряче. Олія рафінована. Цибуля ріпчаста. Часник 

сушений. Томатна паста. Борошно пшеничне 

цільнозернове або крохмаль кукурудзяний. Петрушка 

сушена. Хмелі - сунели. Сіль харчова. Вода 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 Г-глютен або його сліди 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Філе куряче –102 г,олія – 4,5г,цибуля - 60 г, томатна  

паста – 5 г,борошно – 1,5 г,сіль – 0,5 г,вода – 30 г, в 150 г 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

   

Маса порції «Чахохбілі з куркою» – 150 г 

Білки 22,8 г 

Жири 6,7г 

з них: насичені  

Вуглеводи 7,9г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 189,4 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ 

2) перелік інгредієнтів; Яловичина великими шматками. Цибуля ріпчаста. Морква 

столова свіжа. Капуста білоголова свіжа. Крупа рисова. 

Коріандр мелений. Томатна паста. Сметана. Олія 

соняшникова рафінована. Масло вершкове. Сіль йодована. 

Перець чорний мелений 

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; 

Яловичина великими шматками – 102,5г, цибуля  

ріпчаста – 15г, морква столова свіжа – 17,5г, капуста 

білоголова свіжа – 75г, крупа рисова – 27,5г, томатна паста 

– 5 г,сметана – 20 г, масло вершкове -0,8 г, олія – 0,8 г сіль 

– 0,3 г, в 250 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 250 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за 

потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      

Маса порції «ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ» – 250 г 

Білки 14,8 г 

Жири 22,5г 

з них: насичені  

Вуглеводи 24,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 367,1 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЛОВ З БУЛГУРУ ТА СВИНИНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Свинина великими шматками. Крупа булгур (Г). Олія 

соняшникова рафінована. Цибуля ріпчаста. Морква 

столова свіжа. Томатна паста. Перець чорний мелений. 

Сіль йодована 

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; 

Свинина великими шматками – 94г, крупа булгур – 

46г,олія – 5 г, цибуля ріпчаста – 9г, морква столова свіжа  - 

10г, томатна паста – 4,сіль 0,6г, в 200г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

Маса порції «ПЛОВ З БУЛГУРУ ТА СВИНИНОЮ» – 

200 г 

Білки 10,3 г 

Жири 18,3г 

з них: насичені  

Вуглеводи 25,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 301,1 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ПЕЧЕНЯ ПО-ДОМАШНЬОМУ ЗІ СВИНИНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Свинина великими шматками. Картопля свіжа. Морква 

столова свіжа. Олія соняшникова. Вершкове масло. 

Цибуля свіжа. Сіль йодована. Коріандр сухий мелений. 

Перець чорний молотий. Томатна паста 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Л-лактоза, МП - молочні продути 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Свинина великими шматками – 94г, картопля свіжа – 104г, 

морква столова свіжа – 20 г,олія – 4г,масло вершкове -2г, 

цибуля ріпчаста – 20 г,сіль -0,6г,томатна паста – 5,0г, 

 в 200г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

Маса порції «ПЕЧЕНЯ ПО-ДОМАШНЬОМУ ЗІ 

СВИНИНОЮ» – 200 г 

Білки 9,1г 

Жири 18,5г 

з них: насичені  

Вуглеводи 26,0г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 311,9 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КИТАЙСЬКА ПЕЧЕНЯ ЗІ СВИНИНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Свинина великими шматками. Картопля свіжа. Морква 

столова свіжа. Цибуля ріпчаста. Олія соняшникова 

рафінована. Вершкове масло. Сіль йодована. Крохмаль 

картопляний. Вода питна. Кориця мелена. Імбир сухий 

молотий. Куркума мелена 

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; 

Свинина великими шматками – 94 г, картопля свіжа – 104 

г, морква столова свіжа – 20 г, цибуля ріпчаста – 20 г, олія 

– 4 г, масло вершкове – 2 г, сіль – 0,6г, в 200 г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
  

 

Маса порції «КИТАЙСЬКА ПЕЧЕНЯ ЗІ 

СВИНИНОЮ» – 200 г 

Білки 9,1г 

Жири 18,5г 

з них: насичені  

Вуглеводи 26,0г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 311,9 к ал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; БАЛОНЬЄЗЕ 

2) перелік інгредієнтів; Яловичина великими шматками. Цибуля ріпчаста. Часник 

свіжий. Олія соняшникова рафінована. Паста томатна. 

Перець чорний мелений. Сіль йодована. Цукор пісок. 

Бульйон овочевий  (морква столова свіжа, цибуля ріпчаста, 

часник сухий, лист лавровий, перець духмяний, перець 

чорний мелений, 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; 

Яловичина великими шматками  – 103,5 г,цибуля – 37,8г, 

олія - 3,6г,томатна паста – 5г ,сіль – 0,5г,  в 180 г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 210 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
  

 

Маса порції «БАЛОНЬЄЗЕ» – 180 г 

Білки 13,77г 

Жири 14,8г 

з них: насичені  

Вуглеводи 20,66г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 298,46 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ФРАНЦУСЬКА ПЕЧЕНЯ З ЯЛОВИЧИНОЮ 

2) перелік інгредієнтів; Яловичина великими шматками. Картопля свіжа. Морква 

столова свіжа. Цибуля ріпчаста. Олія соняшникова 

рафінована. Сіль йодована. Вершкове масло. Вода питна 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Яловичина великими шматками  – 94 г, картопля свіжа –  

120г, морква столова свіжа – 10 г, цибуля ріпчаста – 

10г,олія -4г,сіль – 0,5 г,масло вершкове – 6 г, в 200 г 

страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65-75 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

Маса порції «ФРАНЦУСЬКА ПЕЧЕНЯ З 

ЯЛОВИЧИНОЮ» – 200 г 

Білки 11,7г 

Жири 19,0г 

з них: насичені  

Вуглеводи 20,8г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 304,6ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ 

2) перелік інгредієнтів; Картопля свіжа. Орегано сухий. Масло вершкове. Молоко. 

Сіль йодована 

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; 

Картопля свіжа –  128,3 г, масло вершкове – 3г, молоко – 

22,5г, сіль – 0,5г, в 150 г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

Маса порції «КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ» – 150 г 

Білки 3,54г 

Жири 9,27г 

з них: насичені  

Вуглеводи 26,39г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 203,27ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; ОВОЧІ ПРИПУЩЕНІ В СОУСІ БЕШАМЕЛЬ 

2) перелік інгредієнтів; Морква столова свіжа. Горошок зелений свіжоморожений. 

Капуста білокачанна свіжа. Сіль йодована. Соус 

"Бешамель", сіль йодована 

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; 

Морква столова свіжа – 60,0 г, горошок зелений 

свіжоморожений – 45,0 г, капуста білокачанна свіжа – 30,0 

г, соус бешамель – 37,4г, в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

Маса порції «ОВОЧІ ПРИПУЩЕНІ В СОУСІ 

БЕШАМЕЛЬ» – 150 г 

Білки 6,11г 

Жири 4,10г 

з них: насичені  

Вуглеводи 11,62г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 110,46ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СІЧЕНИКИ 

2) перелік інгредієнтів; Яловичина великими шматками. Свинина великими 

шматками. Цибуля ріпчаста. Панірувальні сухарі. Яйця 

курячі. Хмелі-сунелі. Сіль йодована. Олія соняшникова 

для деко 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

Г – лютен, Я – яйця 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Яловичина великими шматками – 74,4г, свинина 

великими шматками – 48г , цибуля – 18 г, сухарі 

панірувальні – 10г, яйце куряче – 4,8г,сіль – 0,4 г, в 120 г 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 120 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

       
 

Маса порції «СІЧЕНИКИ» – 120 г 

Білки 12,02г 

Жири 12,0г 

з них: насичені  

Вуглеводи 13,50г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 212,88ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАРТОПЛЯ ВАРЕНА З ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ 

2) перелік інгредієнтів; Картопля свіжа. Сіль йодована. Масло вершкове. Кріп 

сушений. Кріп свіжий 

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; 

Картопля свіжа – 151,5г, масло вершкове – 4,5 г,сіль – 

0,5 г, в 150 г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата 

"вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту.  

Маса порції «КАРТОПЛЯ ВАРЕНА З 

ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ» – 150 г 

Білки 2,7г 

Жири 9,4г 

з них: насичені  

Вуглеводи 23,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 189,3ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; МАК ЕНД ЧІЗ 

2) перелік інгредієнтів; Макаронні вироби з цільнозернового борошна. Сир 

твердий. Мускатний горіх мелений. Сіль йодована. Соус 

"Бешамель". 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Макаронні вироби з цільнозернового борошна – 27,0 г, сир 

твердий – 15,0 г,соус бешамель – 60 г, сіль – 0,5г, в 150 г 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 1-ї 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 «МАК ЕНД ЧІЗ» – 150 г 

Білки 7,71г 

Жири 12,70г 

з них: насичені  

Вуглеводи 21,58г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 226,47ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; МАКАРОНИ ВІДВАРЕНІ З МАСЛОМ 

2) перелік інгредієнтів; Макаронні вироби з цільнозернового борошна. Вода 

питна. Сіль йодована. Масло вершкове.  

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Макаронні вироби з цільнозернового борошна – 52,5г, в 

150 г страви 

 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

 

Маса порції «МАКАРОНИ ВІДВАРЕНІ З МАСЛОМ» – 

150 г 

Білки 5,66г 

Жири 36,86г 

з них: насичені  

Вуглеводи 37,3г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 507,43ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; МАКАРОНИ З ОВОЧАМИ 

2) перелік інгредієнтів; Макаронні вироби з цільнозернового борошна. Вода 

питна. Сіль йодована. Морква свіжа. Ріпчаста цибуля. 

Паста томатна. Олія рафінована. Сіль. 

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; 

Макаронні вироби з цільнозернового борошна – 52,5 г, 

морква свіжа – 12 г, цибуля – 12 г, олія – 6 г, томатна  

паста – 5 г, сіль – 0,8г, в 200 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 200 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

 

Маса порції «МАКАРОНИ З ОВОЧАМИ» – 200 г 

Білки 6,22г 

Жири 42,83г 

з них: насичені  

Вуглеводи 40,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 526,72ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАША РИСОВА РОЗСИПЧАТА  

2) перелік інгредієнтів; Крупа рисова. Вода питна. Сіль йодована. Вершкове 

масло. Орегано сушений 

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; 

Крупа рисова – 53,6 г, сіль – 0,5 г, масло вершкове – 3,7 г, 

орегано сухе – 0,008 г, в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту.   
 

Маса порції «КАША РИСОВА РОЗСИПЧАТА З 

МАСЛОМ» – 150 г 

Білки 4,6г 

Жири 3,6г 

з них: насичені  

Вуглеводи 37,7г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 204,5 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАША ЯЧНА ВЯЗКА  

2) перелік інгредієнтів; Крупа ячна. Вода питна. Сіль йодована. Вершкове масло.  

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; 

Крупа ячна – 33,0 г, масло вершкове – 5г,  в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту.  

Маса порції «КАША ЯЧНА ВЯЗКА З МАСЛОМ» – 

150 г 

Білки 3,7г 

Жири 36,68г 

з них: насичені  

Вуглеводи 22,99г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 437,42 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАША ПШЕНИЧНА В’ЯЗКА  

2) перелік інгредієнтів; Крупа пшенична. Вода питна. Вершкове масло. Сіль 

йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

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

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Крупа пшенична  – 60,0 г  в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

 7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту.  

Маса порції «Каша пшенична в’язка з маслом» – 150 г 

Білки 6,0г 

Жири 3,0г 

з них: насичені  

Вуглеводи 31,5г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 179,1 ккал 
 

  

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАША ГРЕЧАНА  

2) перелік інгредієнтів; Гречана крупа. Вода питна. Сіль йодована. Масло 

вершкове  

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; 

Крупа гречана – 62,5 г  в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту.  

Маса порції « КАША ГРЕЧАНА » – 150 г 

Білки 5,7г 

Жири 3,3г 

з них: насичені  

Вуглеводи 32,3г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 171,5 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; БУЛГУР 

2) перелік інгредієнтів; Булгур. Вода питна. Сіль йодована.  Олія соняшникова 

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; 

Крупа гречана – 60 г, масло вершкове – 3г,  в 150 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

Маса порції «БУЛГУР» – 150 г 

Білки 4,7г 

Жири 4,8г 

з них: насичені  

Вуглеводи 27,9г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 165,0 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; КАША ВІВСЯНА З МАСЛОМ 

2) перелік інгредієнтів; Пластівці вівсяні. Вода питна.  Вершкове масло.  

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; 

Пластівці вівсяні – 37,5 г, масло вершкове – 5 г,  в 150 г 

страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 150 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +65 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

      
 

Маса порції «КАША ВІВСЯНА З МАСЛОМ» – 150 г 

Білки 4,53г 

Жири 38,97г 

з них: насичені  

Вуглеводи 20,34г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 444,13 ккал 
 

 

  



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; СОУС «КЕТЧУП» 

2) перелік інгредієнтів; Томатна паста. Вода питна. Гвоздика ціла суха. Цукор 

пісок. Сіль йодована. Лавровий лист сухий. Крохмаль 

картопляний. Вода питна (для крохмалю та томатної 

пасти). Часник сушений 

3) речовин та харчових продуктів, які 

спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість; 

 

4) кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, 

передбачених цим Законом; 

Томатна паста –  5,3 г,цукор – 1,3 г,сіль – 0,1г,крохмаль – 

0,7 г,  в 25 г страви 

5) кількість харчового продукту в 

установлених одиницях вимірювання; 

Порція – 25 грам 

6) мінімальний термін придатності або 

дата "вжити до"; 

Не більше 2-х годин 

7) будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); 

Подавати не пізніше 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  +4 °C 

12) інформація про поживну цінність 

харчового продукту. 

 

Маса порції «СОУС «КЕТЧУП» – 25 г 

Білки 0,3г 

Жири 0 г 

з них: насичені  

Вуглеводи 3,0г 

з них: цукри  

Сіль  

Енергетична цінність 13,2 ккал 
 

 


