
 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Омлет  
2) перелік інгредієнтів; Яйце куряче, борошно пшеничне, олія, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
молоко 2,5%, яйце куряче, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Яйце куряче -40/40/40 гр., борошно пшеничне - 2 гр., олія – 1 гр., молоко 

2,5%-20 гр., сіль йодована – 0,15 гр. 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 60 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,85/5,85 г 

Жири 6,12/6,12 г 

з них: насичені 5,1/5,1 

Вуглеводи 2,61/2,61 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 88,87 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Морква тушкована з чорносливом 
2) перелік інгредієнтів; Морква, олія, чорнослив, вода, 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; 

Морква – 60/60/80, олія – 2/2,5, чорнослив – 5,5/7, вода – 4/5, сіль йодована 

– 0,15/0,2 

 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 53/70 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,91/1,201 г 

Жири 2,058/2,578 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 8,34/10,92 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 51,69/66,615 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша гречана розсипчаста  
2) перелік інгредієнтів; Крупа гречана, вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа гречана – 33,5/42, вода – 63,5/79,5, сіль йодована – 0,25/0,3, масло 

вершкове 72% - 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 82/103 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C  
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,24/5,31 г 

Жири 2,56/3,20 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 21,20/26,58 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 125,45/157,23 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Рибна паличка з яйцем 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), цибуля 

ріпчаста, яйце куряче, сухарі панірувальні, сіль йодована  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, сухарі панірувальні 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) -  53/79, 

цибуля ріпчаста - 5/5/7, яйце куряче – 4,44/4,44/6,66, сухарі панірувальні – 

6/8,5, сіль йодована – 0,1/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 46/69 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 9,20/13,52 г 

Жири 4,63/6,24 г 

з них: насичені 1,66/2,3 

Вуглеводи 4,77/6,74 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 97,56/137,31 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Котлета рублена з курятини 
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), хліб пшеничний подовий, вода, сухарі панірувальні, сіль 

йодована, олія 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Хліб пшеничний подовий, сухарі панірувальні 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/60, хліб пшеничний подовий – 10/14, вода – 15/20, 

сухарі панірувальні – 6/8, сіль йодована – 0,15/0,2, олія – 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 58/77 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,80/14,46 г 

Жири 3,58/4,62 г 

з них: насичені 1,34/1,79 

Вуглеводи 8,23/11,24 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 110,74/147,55 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Молоко кип’ячене 
2) перелік інгредієнтів; Молоко 3,2% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко 3,2% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко 3,2% - 100/100/120 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 100/100/120 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 3,39/4,06 г 

Жири 3,39/4,06 г 

з них: насичені 2,5/3,0 

Вуглеводи 4,98/5,97 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 63,0/76,2 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша пшенична розсипчаста з цибулею 
2) перелік інгредієнтів; Крупа пшенична «Артек», вода, сіль йодована, цибуля ріпчаста, олія 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа пшенична «Артек» 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа пшенична «Артек» - 35,5/44, вода – 63,5/72, сіль йодована – 0,3/0,38, 

цибуля ріпчаста – 13/13/17, олія – 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 101 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,09/5,08 г 

Жири 2,42/3,03 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 25,63/31,85 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 142,24/176,85 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша пшенична в'язка 
2) перелік інгредієнтів; Крупа пшенична «Артек», вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа пшенична «Артек», масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа пшенична «Артек» - 22/27,5, вода – 70,5/88,5, сіль йодована – 

0,25/0,3, масло вершкове 72% - 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/113 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60°C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,44/3,05 г 

Жири 1,71/2,14 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 15,12/18,90 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 86,92/108,65 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Гуляш курячий 
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), цибуля ріпчаста, морква, борошно пшеничне, олія, сіль 

йодована, вода, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/60, цибуля ріпчаста – 8/8/11, морква -8/8/11, борошно 

пшеничне, олія, сіль йодована, вода, томатна паста 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 38/18 - 43/24 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 9,90/13,22 г 

Жири 3,38/4,13 г 

з них: насичені 1,34/1,79 

Вуглеводи 3,98/5,43 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 87,38/115,59 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Компот із сушених яблук 
2) перелік інгредієнтів; Яблука сушені, цукор, кислота лимонна, вода 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Яблука сушені – 28/28/38, цукор – 0/5/7, кислота лимонна – 0,1/0,1, вода – 

101/136,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 100/100  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,165/0,22 г 

Жири 0,00/0,00 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 3,825/3,815/12,09 г 

з них: цукри 0/4,99/6,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 14,925/33,875/46,43 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Пудинг сирно – яблучний 

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний 9%, яйце куряче, крупа манна, яблука, олія, масло 

вершкове 72%, сметана 21%, цукор, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 
реакції або непереносимість; 

Сир кисломолочний 9%, яйце куряче, крупа манна, масло вершкове 72%, 

сметана 21% 
4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний 9% - 80/80/101,5, яйце куряче – 10/10/13,3 - 1/3, крупа 

манна – 11/14, яблука – 47/47/60, олія – 2/2,5, масло вершкове 72% - 1/1, 

сметана 21% - 3/3,5, цукор – 0/6,5/8, сіль йодована – 0,4/0,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 134/140/178  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з соусом 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 16,04/20,43 г 

Жири 12,00/15,00 г 

з них: насичені 9,71/12,14 

Вуглеводи 14,13/20,62/25,97 г 

з них: цукри 0/6,49/7,98 

Сіль - 

Енергетична цінність 231,08/255,72/322,01 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша ячна розсипчаста 
2) перелік інгредієнтів; Крупа ячна, вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа ячна, масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа ячна – 29,5/33,5, вода – 70,5/80,5, сіль йодована – 0,25/0,3, масло 

вершкове 72% - 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/103  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,97/3,37 г 

Жири 1,83/2,25 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 20,00/22,71 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 108,80/125,07 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Тюфтелька куряча (з овочами) 
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), хліб пшеничний подовий, молоко 2,5, яйце куряче, 

борошно пшеничне, морква, олія, цибуля ріпчаста, томатна паста 

(томати свіжі, сіль, вода), вода, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 
реакції або непереносимість; 

Хліб пшеничний подовий, молоко 2,5, яйце куряче, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Курятина (філе) – 42/57, хліб пшеничний подовий – 14/19, молоко 2,5 – 

14/19, яйце куряче – 3,63/3,63/5, борошно пшеничне – 5/6,5, морква – 

7,5/7,5/10, олія – 3/3,5, цибуля ріпчаста – 7,5/7,5/10, томатна паста 

(томати свіжі, сіль, вода) – 2/2,5, вода – 9/12,5, сіль йодована – 0,25/0,35 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 66/24-88/32  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 11,55/15,58 г 

Жири 5,29/6,61 г 

з них: насичені 2,02/2,76 

Вуглеводи 11,55/15,06 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 141,49/184,03 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Борщ український 

2) перелік інгредієнтів; Картопля, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, масло 

 вершкове 72%, квасоля, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), сметана 

21%, сіль йодована, вода 

 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 
реакції або непереносимість; 

масло вершкове, сметана 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Картопля – 26,5/26,5/35, капуста білокачанна – 12/12/16, цибуля ріпчаста – 

6/6/8, буряк – 12/12/16, морква – 6/6/8, масло вершкове 72% - 2/2,5,  

квасоля – 4/5, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 1,5/2, сметана 21% - 

4/5, сіль йодована – 0,25/0,3, вода – 120/160 

 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 150/200  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,13/2,75 г 

Жири 2,51/3,14 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 10,03/13,13 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 68,85/88,75 ккал 
 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Макарони відварені з овочами 

2) перелік інгредієнтів; Макаронні вироби, вода, морква, зелень петрушки, цибуля ріпчаста,  

 томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), олія, 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; 

Макаронні вироби – 28/36,5, вода – 168/219, морква – 8/8/10,5, зелень 

петрушки – 4/6, цибуля ріпчаста – 7/7/9,  

 томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 2,5/3, олія – 3/3,5,  

сіль йодована – 0,3/0,4 

 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 100/130  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 3,36/4,38 г 

Жири 2,318/2,911 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 21,53/28,04 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 120,98/156,58 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Нагетси курячі  
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), хліб пшеничний подовий, яйце куряче, борошно 

пшеничне, олія, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Хліб пшеничний подовий, яйце куряче, борошно пшеничне, сухарі 

панірувальні 
4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Курятина (філе) – 45/60, хліб пшеничний подовий – 11/15,  яйце куряче – 

4,44/4,44/-5,71, борошно пшеничне – 5,5/7,5,  олія – 2/2,5, сіль йодована – 

0,15/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 56/75  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 11,96/15,99 г 

Жири 4,16/5,36 г 

з них: насичені 1,85/2,45 

Вуглеводи 12,10/16,50 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 136,47/181,95 ккал 
 

 

 



 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Оладки курячі  
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), хліб пшеничний подовий, молоко 2,5%, яйце куряче, 

олія, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Хліб пшеничний подовий, молоко, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/60, хліб пшеничний подовий – 10/13, молоко 2,5% - 

10/13,15/20 яйце куряче – 4/4/5, олія – 2,5/3, сіль йодована –0,2/0,25 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 70/93  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 11,36/15,07 г 

Жири 5,08/6,38 г 

з них: насичені 1,09/3,2 

Вуглеводи 5,26/6,86 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 114,06/147,69 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Компот із апельсинів 
2) перелік інгредієнтів; Апельсини, цукор, вода 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Апельсини – 60/60/80, цукор – 0/6/8, вода – 90/84/112 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 120/120/160 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,48/0,48/0,64 г 

Жири 0,0/0,00/0,00 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 6,06/12,06/16,08 г 

з них: цукри 0/6,0/8,0 

Сіль - 

Енергетична цінність 25,8/48,54/64,72 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Буряк, тушкований в сметанному соусі 
2) перелік інгредієнтів; Буряк, цибуля ріпчаста, масло вершкове 

72 %,  сметана 21%, борошно пшеничне, вода, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
масло вершкове 72 %,  сметана 21%, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Буряк – 49/49/64,5, цибуля ріпчаста – 11/11/15, масло вершкове 

72 % - 2/2,5,  сметана 21% - 3/4, борошно пшеничне – 1/1,5, вода – 9/11,5, 

сіль йодована – 0,15/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 57/75  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,09/1,46 г 

Жири 2,14/2,73 г 

з них: насичені 2,08/2,65 

Вуглеводи 6,78/9,11 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 48,01/63,26 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Яблуко фаршироване сиром кисломолочним 
2) перелік інгредієнтів; Яблуко, Сир кисломолочний 9%, яйце куряче, цукор 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир кисломолочний 9%, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Яблуко – 60/60/80, Сир кисломолочний 9% - 56/74, яйце куряче – 6,66/8, 

цукор – 0/4/5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/94/124  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,44/13,7 г 

Жири 6,05/7,9 г 

з них: насичені 5,81/7,58 

Вуглеводи 7,41/11,4 г 

з них: цукри 3,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 126,5/141,6/185,17 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Сирники рожеві (з морквою)  
2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний 9%, морква, борошно пшеничне, цукор,  яйце куряче, 

сіль йодована, олія  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир кисломолочний 9%, борошно пшеничне, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Сир кисломолочний 9% - 60/83, морква – 22/30, борошно пшеничне – 

8,5/12, цукор – 0/4,5/6, яйце куряче – 10/13,33, сіль йодована – 0,25/0,35, 

олія – 3,5/4,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 78/83/115  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 12,39/17,10 г 

Жири 10,16/13,65 г 

з них: насичені 6,55/9,0 

Вуглеводи 8,61/13,10/18,04 г 

з них: цукри 3,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 126,5/141,6/185,17 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп гречаний 
2) перелік інгредієнтів; Крупа гречана, цибуля ріпчаста, морква, картопля, олія, масло вершкове 

72 %,  вода, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Масло вершкове 72 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа гречана – 5/7, цибуля ріпчаста – 10,5/14, морква – 8,5/11, картопля 

– 38,4/51,6, олія – 0,5/0,5, масло вершкове 

72 % - 0,5/1,  вода – 150/200, сіль йодована – 0,25/0,3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/200  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,49/2,04 г 

Жири 1,16/1,16 г 

з них: насичені 0,363/0,725 

Вуглеводи 10,17/13,81 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 56,22/76,94 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Картопля тушкована з цибулею та томатом 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, цибуля ріпчаста, олія, масло вершкове 

72 %, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 1,5/2, зелень петрушки,  
вода, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Масло вершкове 72 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Картопля – 135/152,6, цибуля ріпчаста – 15,5/18, олія – 2/2,5, масло 

вершкове 72 % - 1,5/1,5, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 5/6 

зелень петрушки – 2,5/4,  вода – 52/59, сіль йодована – 0,3/0,35 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 100/113  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,46/2,81 г 

Жири 3,49/4,04 г 

з них: насичені 1,09/1,09 

Вуглеводи 19,69/22,38 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 118,56/135,45 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Шніцель зі свинини 
2) перелік інгредієнтів; Свинина, Хліб пшеничний  подовий, вода, сухарі панірувальні, 

   олія, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сухарі панірувальні 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Свинина – 45/60, хліб пшеничний  подовий – 11/14, вода – 14,5/19/5, 

сухарі панірувальні – 6/8,   олія – 2/2,5, сіль йодована – 0,15/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 60/81  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 8,36/11,09 г 

Жири 14,49/19,15 г 

з них: насичені 12,24/16,32 

Вуглеводи 8,58/11,17 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 198,98/262,02 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Какао 
2) перелік інгредієнтів; Какао – порошок,  Молоко 2,5%,  Вода 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко 2,5% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Какао – порошок – 5/6,  Молоко 2,5% - 135/162,  Вода – 43,5/52 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 150/180  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,02/6,02 г 

Жири 4,25/5,10 г 

з них: насичені 3,375/4,05 

Вуглеводи 8,06/9,67 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 89,20/107,04 ккал 
 

 

 

 



 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Соус сметанний 
2) перелік інгредієнтів; Молоко 2,5%,  крохмаль, сіль йодована, сметана 21% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко 2,5%, сметана 21% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко 2,5% - 26/41,  крохмаль – 4/5,5, сіль йодована – 0,2/0,3, сметана 

21% - 8,5/14 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 40/55  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,98/1,55 г 

Жири 2,44/3,97 г 

з них: насичені 2,44/3,97 г  

Вуглеводи 4,67/6,74 г 

з них: цукри - 

Сіль 0,2/0,3 

Енергетична цінність 44,62/68,99 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Зрази картопляні з курячим м'ясом "Човники" 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, курятина (філе), яйце куряче, борошно пшеничне, цибуля 

ріпчаста, олія, зелень петрушки, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Картопля – 107/133, курятина (філе) – 37/46, яйце куряче – 1/8-1/7, 

борошно пшеничне – 5/6, цибуля ріпчаста – 15/19, олія – 3/3,5, зелень 

петрушки – 4/5, сіль йодована – 0,15/0,23 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 116/145  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,60/13,10 г 

Жири 5,05/5,99 г 

з них: насичені 1,68/2,03 

Вуглеводи 18,77/23,28 г 

з них: цукри - 

Сіль 3/3,5 

Енергетична цінність 118,56/135,45 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Бігос овочево – курячий 

2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, морква, олія,  

сіль йодована,  вода,  томатна паста (томати свіжі, сіль, вода)  

 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 11/17, капуста білокачанна – 31,5/47,  
цибуля ріпчаста – 2,5/3,5, морква – 2,5/3,8, олія – 1/1,5,  

сіль йодована – 0,2/0,3,  вода – 6/9,   

томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 0,5/1 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 8/22-13/32  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,80/4,31 г 

Жири 1,35/2,05 г 

з них: насичені 0,33/0,51 

Вуглеводи 1,90/2,90 г 

з них: цукри - 

Сіль 1,7/2,6 

Енергетична цінність 120,98/156,58 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Хлібець рибний 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), хліб 

пшеничний подовий, молоко 2,5%, яйце куряче, сіль йодована, олія 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, хліб пшеничний подовий, молоко, 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) – 53/79, 

хліб пшеничний подовий – 6/9, молоко 2,5%  - 10/14 , яйце куряче – 

1/9/1/6, сіль йодована – 0,15/0,2, олія – 2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 48/72 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 7,95/11,89 г 

Жири 3,32/4,21 г 

з них: насичені 0,76/1,12 

Вуглеводи 3,50/5,21 г 

з них: цукри - 

Сіль 3,35/5,01 

Енергетична цінність 97,56/137,31 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп молочний манний 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване,  крупа манна, цукор 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване – 200/230,  крупа манна – 20/25, цукор – 0/5/8 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 200/230  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 7,66/9,02 г 

Жири 5,2/6,0 г 

з них: насичені 5,00/5,75 г  

Вуглеводи 4,67/6,74 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 169,60/188,55/231,92 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп молочний рисовий 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване,  рис, вода цукор 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване – 75/100,  рис – 10,5/14,  вода – 82,5/110, цукор – 

0/5/8 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/200  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,84/3,78 г 

Жири 1,99/2,64 г 

з них: насичені 1,88/2,5 г  

Вуглеводи 4,67/6,74 г 

з них: цукри 0/4,99/7,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 73,65/92,6/128,52 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп молочний  з макаронами 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване,  макарони, вода,  цукор 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване – 120/160,  макарони – 12/16, вода 18/24, цукор – 

0/5/8 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/200  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,61/6,15 г 

Жири 3,13/4,18 г 

з них: насичені 3,0/4,0 г  

Вуглеводи 14,02/19,01/26,68 г 

з них: цукри 0/4,99/7/99 

Сіль - 

Енергетична цінність 169,60/188,55/231,92 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп молочний пшоняний 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване,  пшоно, вода, цукор 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване – 160/200,  пшоно – 15/18,  вода – 25/33, цукор – 

0/5/5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 200/250  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 7,26/9,0 г 

Жири 7,81/15,04 г 

з них: насичені 5,41/14,5 г  

Вуглеводи 14,41/19,4/24,54 г 

з них: цукри 0/4,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 135,91/154,86/187,45 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Риба тушкована з овочами 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), цибуля 

ріпчаста, морква, сіль йодована, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), 

олія, вода 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Не більше 120 хвилин з моменту приготування 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) – 

80/80/130, цибуля ріпчаста – 15/38, морква – 28/70, сіль йодована – 

0,13/0,21, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 2/2, олія -1/3, вода – 

15/40  
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 50/125 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,36/13,21 г 

Жири 1,29/3,74 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 3,31/8,23 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 45,87/115,17 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Шніцель рибний натуральний 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), цибуля 

ріпчаста, зелень петрушки, вода, яйце куряче, сухарі панірувальні, сіль 

йодована, олія  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, сухарі панірувальні 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) -  53/79, 

цибуля ріпчаста - 11/16,5, зелень петрушки – 3/4, вода – 4/6, яйце куряче – 

1/20-1/13, сухарі панірувальні – 6/9, сіль йодована – 0,14/0,21, олія – 2,5/3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 47/70 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 9,75/14,14 г 

Жири 1,21/1,21 г 

з них: насичені 0,23/0,35 г 

Вуглеводи 23,29/30,42 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 97,56/137,31 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Вінегрет 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, буряк, морква, цибуля ріпчаста, капуста квашена,  

сіль йодована, олія 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Картопля – 30/30/45, буряк – 18,5/28, морква – 12,5/18,5, цибуля ріпчаста 

– 17,5/26,5, капуста квашена – 41/54,  

сіль йодована- 0,14/0,21, олія – 2/3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/130  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 1,51/1,7 г 

Жири 2,11/3,35 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 8,16/12,08 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 56,22/76,94 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Ватрушка 
2) перелік інгредієнтів; Борошно, молоко, сир кисломолочний, яйце куряче, масло вершкове, 

олія, цукор, дріжджі 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Борошно, молоко, сир кисломолочний, яйце куряче, масло вершкове, 

олія, цукор, дріжджі 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/110  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 12,3/16,15 г 

Жири 8,18/11,78 г 

з них: насичені 5,56/8,02 

Вуглеводи 34,63/37,62/48,09 г 

з них: цукри 0/2,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 56,22/76,94 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Салат з квашеної капусти 
2) перелік інгредієнтів; Капуста квашена, цибуля ріпчаста, морква, олія 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Капуста квашена – 57,5/57,5, цибуля ріпчаста – 5,5/9, морква – 2,5/3,5, 

олія – 2/3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 45/50  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 0,81/0,88 г 

Жири 2,0/3,0 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 1,91/2,29 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 28,21/38,77 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Макаронник з м’ясом 
2) перелік інгредієнтів; Яловичина, масло вершкове, макаронні вироби, вода, сіль йодована, 

цибуля ріпчаста, олія, яйце куряче, масло вершкове 72%, сухарі 

панірувальні 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
масло вершкове 72%, сухарі панірувальні, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Яловичина – 32/40, масло вершкове  72% – 2,0/2,5, макаронні вироби – 

28,5/36, вода – 200/250, сіль йодована – 0,25/0,32, цибуля ріпчаста -8,5/11, 

олія – 1/1,5, яйце куряче – 1/12-1/10, сухарі панірувальні – 2,5/3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 94/118  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,35/12,95 г 

Жири 4,01/5,25 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 22,37/28,16 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 168,48/213,53 ккал 
 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Млинчики 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване, борошно, молоко, яйце куряче, олія, цукор, олія 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване, борошно, молоко, яйце куряче, олія, цукор, олія 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 75/100  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

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 5,77/7,81 г 

Жири 4,96/6,89 г 

з них: насичені 2,58/3,35 

Вуглеводи 34,1/37,09/38,35 г 

з них: цукри 0/2,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 165,58/176,95/247,64 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Оладки 
2) перелік інгредієнтів; Молоко нормалізоване 3,2%, борошно,  яйце куряче, цукор, олія, дріжджі 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Молоко нормалізоване 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Молоко нормалізоване 3,2%, борошно – 40/40/48, яйце куряче – 

3,33/3,33/4, цукор – 0/3/5, олія – 5/5/6, дріжджі – 1,4/1,4/1,4 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 75/100  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 6,11/7,37 г 

Жири 2,24/2,74 г 

з них: насичені 1,66/2,06 

Вуглеводи 30,5/33,49/41,39 г 

з них: цукри 0/2,99/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 162,82/174,19/215,30 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Соус із сухофруктів (кураги)  
2) перелік інгредієнтів; Курага, крохмаль картопляний, вода 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курага – 19/19/24, крохмаль картопляний – 4/4/5, вода 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 57/57/72  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Охолоджений 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,04/1,04/1,31 г 

Жири 0,00/0,00/0,00 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 14,82/14,82/18,53 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 59,88/59,88/74,85 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Салат морквяно-яблучний 
2) перелік інгредієнтів; Морква, яблука свіжі, олія, цукор, сир твердий, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир твердий 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Морква – 67,5/67,5/90, яблука свіжі – 35/35/47, олія – 2/2/2,5, цукор – 

0/2/2,5, сир твердий – 7/7,9, сіль йодована – 0,15/0,15/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 94/94/126/57/72  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,45/2,45/3,19 г 

Жири 4,22/4,22/5,37 г 

з них: насичені 2,03/2,61 

Вуглеводи 8,18/10,17/13,43 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 77,29/84,87/109,98 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Салат з капусти, моркви та яблук 
2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна, морква,  яблука свіжі, сир твердий, олія, сіль 

йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир твердий 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна – 50/50/55, морква – 16/16/22,5,  яблука свіжі – 7/7/10, 

сир твердий – 5/5/7, олія – 1/1/1,5, сіль йодована – 0,2/0,2/0,25 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 68/68/95 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,57/2,57/3,39 г 

Жири 3,11/3,11/4,23 г 

з них: насичені 2,03/2,61 

Вуглеводи 4,35/4,35/6,07 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 53,58/53,58/72,89 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Салат з капусти, моркви та яблук 
2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна, морква,  яблука свіжі, сир твердий, олія, сіль 

йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир твердий 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Капуста білокачанна – 50/50/55, морква – 16/16/22,5,  яблука свіжі – 7/7/10, 

сир твердий – 5/5/7, олія – 1/1/1,5, сіль йодована – 0,2/0,2/0,25 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 68/68/95 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,57/2,57/3,39 г 

Жири 3,11/3,11/4,23 г 

з них: насичені 2,03/2,61 

Вуглеводи 4,35/4,35/6,07 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 53,58/53,58/72,89 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Борщ з картоплею зі сметаною 
2) перелік інгредієнтів; Буряк, картопля, морква, цибуля ріпчаста, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода), масло вершкове 72%, олія, цукор, вода, сіль 

йодована, сметана 21 % 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Масло вершкове 72%, сметана 21 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Буряк – 30/30/40, картопля – 27/27/36, морква – 6/6/8,  

цибуля ріпчаста – 6/6/8, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 2/2/2,5, 

масло вершкове 72% - 2/2/2,5, олія – 1/1/1,5, цукор – 0/1/1,5, вода – 

112,5/112,5/150, сіль йодована – 0,25/0,25/0,3, сметана 21 % - 0/0/7 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/150/200/7 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 75 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,26/1,26/1,87 г 

Жири 2,59/2,59/4,97 г 

з них: насичені 1,45/1,45/3,28 

Вуглеводи 9,19/10,19/13,93 г 

з них: цукри 0/1,0/1,50 

Сіль - 

Енергетична цінність 62,89/66,68/104,61 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Курятина в сметані 
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), олія, сіль йодована, сметана 21 % 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 Сметана 21 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/45/60, олія – 2/2/2,5, сіль йодована – 0,12/0,12/0,16, 

сметана 21 % - 10/10/14 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 30/9,30/9,40/12 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 14,23/14,23/18,99 г 

Жири 5,67/5,67/7,54 г 

з них: насичені 3,68/3,68/5,04 

Вуглеводи 0,30/0,30/0,42 г 

з них: цукри 0/1,0/1,50 

Сіль - 

Енергетична цінність 113,43/113,43/151,16 ккал 
 

 

 

 



 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; М'ясо відварне в кисло-солодкому соусі 
2) перелік інгредієнтів; Свинина, олія, борошно пшеничне, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода),  

цибуля ріпчаста, родзинки, чорнослив, вода, сіль йодована  

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Свинина – 45/45/60, олія – 1/1/1,5, борошно пшеничне – 3/3/4, томатна 

паста (томати свіжі, сіль, вода) – 3/3/4,  цибуля ріпчаста – 6/6/8, родзинки 

– 6/6/8, чорнослив – 6/6/8, вода – 7/7/9,5, сіль йодована – 0,15/0,15/0,2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 27/3,27/3,36/31 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 65 °C разом з гарніром 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 7,53/7,53/10,04 г 

Жири 13,27/13,27/17,86 г 

з них: насичені 12,24/12,24/16,32 

Вуглеводи 11,01/11,01/14,68 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 191,93/191,93/257,41 ккал 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Морква тушкована в сметані 
2) перелік інгредієнтів; Морква, борошно пшеничне, сметана 21 %, цукор, олія, сіль йодована  

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне, сметана 21 %, 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Морква – 75/75/100, борошно пшеничне – 1,5/1,5/2, сметана 21 % - 5/5/6,5, 

цукор – 0/2,5/3,5, олія – 2,5/2,5/3,5, сіль йодована – 0,2/0,2/0,25 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 62/65/86 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,07/1,07/1,43 г 

Жири 3,62/3,62/4,96 г 

з них: насичені 1,05/1,37 

Вуглеводи 6,23/8,72/11,79 г 

з них: цукри 2,50/3,49 

Сіль - 

Енергетична цінність 58,49/67,96/92,39 ккал 
 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп-пюре з яйцем та фрикаделькою 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, яйце куряче, Борошно пшеничне, Масло вершкове 72%, Вода, 

сіль йодована, Курятина (філе), Цибуля ріпчаста, Яйце куряче, Сіль 

йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, борошно пшеничне, масло вершкове 72%,   

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Картопля – 66,5/66,5/89, яйце куряче – 10/10/13,33, борошно пшеничне – 

3/3/4, масло вершкове 72% - 2/2/2,5, вода – 127,5/127,5/170,  

сіль йодована – 0,25/0,25/0,3, курятина (філе) – 11/11/15, цибуля ріпчаста – 

2/1/1, яйце куряче – 2,22/2,22/3,08, Сіль йодована – 0,3/0,3/0,4 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/10,150/10,200/14 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,49/5,49/7,41 г 

Жири 3,48/3,48/4,55 г 

з них: насичені 3,19/3,19/4,14 

Вуглеводи 13,80/13,80/18,47 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 108,60/108,60/144,60 ккал 
 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Кисіль із апельсинів 
2) перелік інгредієнтів; Апельсини, цукор, кислота лимонна, вода. крохмаль 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Апельсини – 42/42/48, цукор – 0/8/9, кислота лимонна – 0,08/0,08/0,09, 

вода – 132,5/132,5/151, крохмаль – 7/7/7,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/158/180 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,39/0,39/0,44 г 

Жири 0,08/0,08/0,10 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 9,56/17,55/19,51 г 

з них: цукри 7,78/8,98 

Сіль - 

Енергетична цінність 39,69/70,01/77,84 ккал 
 

 

 

 



 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Ряжанка 
2) перелік інгредієнтів; Ряжанка 4,0 % 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 
реакції або непереносимість; 

Ряжанка 4,0 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Ряжанка 4,0 % - 90/90/125 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/90/125 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,70/2,70/3,63 г 

Жири 3,60/3,60/5,00 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 3,69/3,69/5,12 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 57,60/57,60/80,0 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Рагу овочеве з кашею 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, капуста білокачанна, морква, цибуля ріпчаста, олія, крупа 

пшоняна, борошно пшеничне, вода, соус томатний (томати свіжі, сіль, 

вода), вода,  олія, цибуля ріпчаста, сіль йодована, цукор, зелень 

петрушки, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), цукор, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне, крупа пшоняна 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Картопля – 30,5/30,5/38,5, капуста білокачанна – 19/19/24, морква – 

15,5/15,5/19,5, цибуля ріпчаста – 8/8/10, олія – 2,5/2,5/3, крупа пшоняна – 

6,5/6,5/8, вода – 12/12/17, соус томатний (томати свіжі, сіль, вода) – 

28,5/28,5/36, вода - 28,5/28,5/36, олія – 1/1/1, цибуля ріпчаста – 1/1/1,5,  

морква – 2,5/2,5/3,борошно пшеничне – 1,5/1,5/2,  

зелень петрушки – 0,5/0,5/1, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 3/3/4, 

цукор – 0/1/1,5, сіль йодована – 0,25/0,25/0,35 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 95/95/120 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,36/2,36/2,99 г 

Жири 3,89/3,89/4,48 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 14,78/18,78/20,15 г 

з них: цукри 1,0/1,50 

Сіль - 

Енергетична цінність 101,50/105,29/129,96 ккал 
 



 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Фіш боли в томатному соусі 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), яйце 

куряче, крупа рисова, вода, цибуля ріпчаста, сіль йодована, олія, соус 

томатний (томати свіжі, сіль, вода), борошно пшеничне, томатна паста 

(томати свіжі, сіль, вода), вода, сіль йодована, вода  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, крупа рисова, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) – 

40/40/60, яйце куряче – 4/4/6,66, крупа рисова – 3/3/4, вода – 6,5/6,5/9, 

цибуля ріпчаста – 8,5/8,5/12,5, сіль йодована – 0,1/0,1/0,15, олія – 0,5/0,5/1, 

соус томатний (томати свіжі, сіль, вода) – 27,5/27,5/41,5, борошно 

пшеничне – 3/3/4,5, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) 2,5/2,5/4,  

Вода – 27,5/27,5/41,5, сіль йодована – 0,05/0,05/0,01, вода – 3/3/4 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 41/27,41/27,62/41 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 75 °C разом з гарніром 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 8,07/8,07/12,14 г 

Жири 1,97/1,97/3,27 г 

з них: насичені 0,46/0,46/0,77 г 

Вуглеводи 5,33/5,33/7,71 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 71,21/71,21/108,56 ккал 
 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Ікра з буряка 
2) перелік інгредієнтів; Буряк, цибуля ріпчаста, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода), олія, 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; 

Буряк – 47/47/64, цибуля ріпчаста – 9,5/9,5/13, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) – 3/3/4, олія – 1,5/1,5/2, сіль йодована – 

0,15/0,15/0,23, 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 55/55/75 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 2,98/2,98/3,83 г 

Жири 0,05/0,05/0,06 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 24,21/24,21/30,95 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 40,09/40,09/54,15 ккал 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною 
2) перелік інгредієнтів; Крупа пшоняна, картопля, цибуля ріпчаста,  зелень петрушки, олія,  сіль 

йодована, вода, курятина (філе),  цибуля ріпчаста, яйце куряче, цибуля 

ріпчаста сіль йодована, сметана 21 % 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа пшоняна, яйце куряче, сметана 21 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Крупа пшоняна – 11,5/11,5/15, картопля – 27/27/36,  

цибуля ріпчаста – 3/3/4,  зелень петрушки – 2,5/2,5/3, олія - 2,5/2,5/3,   

  сіль йодована – 0,25/0,25/0,3, вода – 100/100/133,5, курятина (філе) – 

12,5/12,5/16,5,  цибуля ріпчаста – 1/1/1,5, яйце куряче – 2,22/2,22/3,08,  

цибуля ріпчаста – 1/1\1,5, сіль йодована – 0,03/0,03/0,05, сметана 21 %- 7/7/9  
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/11/7, 150/11/7, 200/15/9 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 75 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,01/5,01/6,61 г 

Жири 5,08/5,08/6,37 г 

з них: насичені 2,23/2,23/2,73 

Вуглеводи 13,14/13,14/17,29 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 118,81/118,81/153,56 ккал 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Голубці ліниві з курячим м’ясом 
2) перелік інгредієнтів; Капуста білокачанна,  курятина (філе),  крупа рисова,  томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода), цибуля ріпчаста,  морква, олія, масло вершкове, 

сметана 21 %, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа рисова, масло вершкове 72 %, сметана 21 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Капуста білокачанна – 51/51/68,  курятина (філе) 32,5/32,5/43,5,   

крупа рисова – 5/5/7,  томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) – 1,5/1,5/2, цибуля ріпчаста – 4,5/4,5/6,  морква – 

4/4/5, олія – 0,5/0,5/1, масло вершкове – 2/2/2,5, сметана 21 % - 0,5,0,5/1,  

сіль йодована – 0,25/0,25/0,35 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/90/120 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 8,19/8,19/10,99 г 

Жири 3,13/3,13/4,46 г 

з них: насичені 2,53/3,32 

Вуглеводи 7,65/7,65/10,43 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 90,86/90,86/124,93 ккал 
 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Фрукти свіжі (банан) 
2) перелік інгредієнтів; Банан свіжий 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Банан свіжий – 60/60/80 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 60/80/90 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,9/0,9/1,2 г 

Жири 0,06/0,06/0,08 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 13,08/13,08/17,44 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 53,4/53,4/71,2 ккал 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп український з галушками 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, цибуля ріпчаста, морква, олія, вода, борошно пшеничне, яйце 

куряче, сіль йодована 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Картопля – 30/30/40, цибуля ріпчаста – 9/9/12, морква – 9\9\12, олія – 

2,5/2,5/3, вода – 127,5/127,5/170, борошно пшеничне – 8/8/10,5,  

яйце куряче – 1/1/1,33, сіль йодована – 0,25/0,25/0,3 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 150/15, 150/15, 200/20 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 1,79/1,79/2,37 г 

Жири 2,83/2,83/3,44 г 

з них: насичені 0,12/0,12/0,15 

Вуглеводи 12,36/12,36/16,36 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 81,52/81,52/105,13 ккал 
 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша ячна в’язка 
2) перелік інгредієнтів; Крупа ячна, вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа ячна, масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа ячна – 17,5/17,5/21,5, вода – 64/64/80, сіль йодована – 0,25/0,26/0,3, 

масло вершкове 72% - 2/2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 82/82/103  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 1,76/1,76/2,17 г 

Жири 1,68/1,68/2,09 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 11,876/11,876/14,593 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 69,9/69,9/86,18 ккал 
 

 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша перлова розсипчаста 
2) перелік інгредієнтів; Крупа перлова, вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа ячна, масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа перлова – 29,5/29,5/37, вода – 70,/70,5/88,5, сіль йодована – 

0,25/0,26/0,3, масло вершкове 72% - 2/2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 90/90/113  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

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 – 100 г 

  

Білки 2,76/2,76/3,46 г 

Жири 1,77/1,77/2,22 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 19,94/19,94/25,01 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 107,62/107,62/134,93 ккал 
 

 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Паличка куряча 
2) перелік інгредієнтів; Курятина (філе), сухарі панірувальні,  яйце куряче, борошно пшеничне, 

сіль йодована, олія  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче, сухарі панірувальні, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/45/60, сухарі панірувальні – 4,5/4,5/6,  яйце куряче – 

4/4/5, борошно пшеничне – 3,5/3,5/4,5, сіль йодована – 0,1/0,1/0,15,  

Олія – 2/2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 45/45/60 грам 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 65 °C разом з гарніром 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,64/10,64/14,12 г 

Жири 3,91/3,91/5,00 г 

з них: насичені 1,68/1/8/2,37 

Вуглеводи 5,63/5,63/7,38 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 102,70/102,70/134,35 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Макарони відварні з твердим сиром 

2) перелік інгредієнтів; Макаронні вироби, вода, масло вершкове, сир твердий, 

сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
масло вершкове, сир твердий 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Макаронні вироби – 31/31/39, вода – 186/186/234,  

масло вершкове – 2/2/2,5, сир твердий – 7/7/9,5, 

сіль йодована – 0,25/0,25/0,33 

 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 90/7,90/7, 113/9  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 4,94/4,94/6,38г 

Жири 3,82/3,82/5,00 г 

з них: насичені 3,48/3.48/4,57 

Вуглеводи 21,66/21,66/27,25 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 142,89/142,89/182,16 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Запіканка вермішеливо – сирна 

2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний, вермішель, яйце куряче, цукор, олія, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир кисломолочний, вермішель, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Сир кисломолочний – 100/100/125, вермішель – 14/14/15, яйце куряче – 

3,64/3,64/4, цукор – 0/4,5/5, олія – 2/2/2,5, сіль йодована – 0,3/0,3/0,4 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 112/116/145  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 18,66/18,66/22,99 г 

Жири 11,57/11,57/14,37 г 

з них: насичені 9,42/9,42/11,71 

Вуглеводи 11,80/16,29/17,99 г 

з них: цукри 0/4,49/4,99 

Сіль - 

Енергетична цінність 229,87/246,93/297,01 ккал 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп гороховий з грінками 
2) перелік інгредієнтів; Картопля, морква, зелень петрушки, цибуля ріпчаста, горох лущений, 

олія, сіль йодована, вода, хліб пшеничний подовий 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
хліб пшеничний подовий 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Картопля – 35/35/46,5, морква – 6,5/6,5/9, зелень петрушки – 1,5/1,5/2, 

цибуля ріпчаста – 8/8/10,5, горох лущений – 12/12/16, олія – 1,5/1,5/2, сіль 

йодована – 0,25/0,25/0,3, вода – 120/120,160, хліб пшеничний подовий – 

30/30/30 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 150/20,150/20,200/20  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,78/5,78/7,00 г 

Жири 4,24/4,24/4,85 г 

з них: насичені - 

Вуглеводи 23,58/23,58/28,12 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 156,04/156,04/184,27 ккал 
 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Вареники з курячим м'ясом 
2) перелік інгредієнтів; Борошно пшеничне, яйце куряче,  вода, сіль йодована, цибуля ріпчаста, 

масло вершкове 72 %, олія, курятина (філе), сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне, яйце куряче, масло вершкове 72 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Борошно пшеничне – 23/23/30,5, яйце куряче – 8/8/10,  вода – 8/8/11, сіль 

йодована – 0,25/0,25/0,32, цибуля ріпчаста – 7/7/9,5,  

масло вершкове 72 % - 2/2/2,5, олія – 0,5/0,5/0,5, курятина (філе) – 

45/45/60 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 81/81/108  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 12,78/12,78/16,93 г 

Жири 4,47/4,47/5,59 г 

з них: насичені 3,71/3,71/4,75 

Вуглеводи 16,69/16,69/22,15 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 161,37/161,37/211,02 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Котлета рибна любительська 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), 

морква, хліб пшеничний подовий, яйце куряче,  молоко, олія, вода, сіль 

йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Хліб пшеничний подовий, яйце куряче,  молоко 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) – 

40/40/60, морква – 12,5/12,5/18,5, хліб пшеничний подовий – 5/5/7,5, яйце 

куряче – 5,71/5,71/8,  молоко – 6/6/9, олія – 2/2/2,5, вода – 3/3/4, сіль 

йодована – 0,18/0,18/0,25 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 59/59/88  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,20/10,20/14,73 г 

Жири 1,77/1,77/2,60 г 

з них: насичені 0,81/0,81/1,96 

Вуглеводи 21,84/21,84/28,25 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 81,21/81,21/116,36 ккал 
 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Яйце варене 
2) перелік інгредієнтів; Яйце куряче 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Яйце куряче – 0/40/40 

5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 0/40/40  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

При кімнатній температурі 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 0,0/5,08/5,08 г 

Жири 0,00/4,60/4,60 г 

з них: насичені 0,00/4,60/4,60 

Вуглеводи 0,00/0,28/0,28 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 0,00/62,80/62,80 ккал 
 

 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша боярська (із пшона з родзинками) молочна 
2) перелік інгредієнтів; Крупа пшоняна, родзинки, молоко 2,5%, цукор,  масло вершкове 72%, 

яйце куряче, масло вершкове 72%, сіль йодована 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа пшоняна, молоко 2,5%, масло вершкове 72%, яйце куряче 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа пшоняна – 22/22/25, родзинки – 1,5/1,5/2, молоко 2,5% - 72,72,81,5, 

цукор – 0/5/5,5,  масло вершкове 72% - 2/2,2,5, яйце куряче – 8/8/10,  

сіль йодована – 0,27/0,27/0,34 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 95/100/114  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 5,62/5,62/6,50 г 

Жири 0,00/4,60/4,60 г 

з них: насичені 4,17/4,17/5,00 

Вуглеводи 19,31/24,30/27,63 г 

з них: цукри 0/4,99/5,49 

Сіль - 

Енергетична цінність 143,71/162,66/187,69 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Котлета морквяна під сметанним соусом 
2) перелік інгредієнтів; Морква, олія, вода,  крупа манна, борошно пшеничне, сіль йодована, 

сметана 21 % 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа манна, борошно пшеничне, сметана 21 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Морква – 54/54/75,5, олія – 4,5/4,5/5,5, вода – 39,39/49,5,  крупа манна – 

6/6/8,5, борошно пшеничне – 4/4/5,5, сіль йодована – 0,15/0,15/0,2, 

сметана 21 % - 9/9,12,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 50/36,50/36,70/50  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,29/2,29/3,19 г 

Жири 6,58/6,58/8,38 г 

з них: насичені 1,89/1,89/2,63 

Вуглеводи 13,71/13,71/19,04 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 120,96/120,96/161,23 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Пюре з гороху з вершковим маслом 
2) перелік інгредієнтів; Горох лущений, сіль йодована, вода,  масло вершкове 72 % 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Масло вершкове 72 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Горох лущений – 44/44/50,5, сіль йодована – 0,25/0,25/0,3, вода – 

110/110/126,5,  масло вершкове 72 % - 2/2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 88/88/100,5  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 10,14/10,14/11,64 г 

Жири 2,15/2,15/2,62 г 

з них: насичені 1,45/1,45/1,81 

Вуглеводи 22,86/22,86/26,24 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 151,38/151,38/175,10 ккал 
 

 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Тюфтелька рибна в сметанно-томатному соусі 
2) перелік інгредієнтів; Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови), хліб 

пшеничний подовий, вода, цибуля ріпчаста,  борошно пшеничне, сіль 

йодована, олія, сметана 21 %, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Хліб пшеничний подовий, борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Риба морожена "Хек тихоокеанський" (випотрошений без голови) – 40/40/60, 

хліб пшеничний подовий – 8,5/8,5/13, вода – 27/27/40,5, цибуля ріпчаста – 

8,5/8,5/13,  борошно пшеничне – 6,5/6,5/10,0, сіль йодована – 0,27/0,27/0,40, 

олія – 2/2/2,5, сметана 21 % - 15/15/22,5, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) – 1,5/1,5/2,5, 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 60/30,60/30,90/45  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 8,66/8,66/13,05 г 

Жири 6,23/6,23/8,85 г 

з них: насичені 3,15/3,15/4,73 

Вуглеводи 9,47/9,47/14,55 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 128,63/128,63/190,15 ккал 
 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Суп картопляний з макаронними виробами 
2) перелік інгредієнтів;   Картопля, макаронні вироби, цибуля ріпчаста, масло вершкове 72 %, сіль 

йодована, вода 
 

3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Макаронні вироби, масло вершкове 72 % 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Картопля – 45/45/60, макаронні вироби – 6/6/8, цибуля ріпчаста – 6/6/8, 

масло вершкове 72 % - 1,5/1,5/2, сіль йодована – 0,25/0,25/0,3, вода – 

112,5/112,5/150 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 150/150/200  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 1,72/1,72/2,29 г 

Жири 1,34/1,34/1,79 г 

з них: насичені 1,09/1,09/1,45 

Вуглеводи 13,08/13,08/17,45 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 70,64/70,64/94,18 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Рагу із курятини 
2) перелік інгредієнтів;   Курятина (філе), олія, вода, картопля, морква, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода), цибуля ріпчаста, сіль йодована, 

 борошно пшеничне, вода 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Курятина (філе) – 45/45/60, олія – 3,5/3,5/4,5, вода – 48/48/63,5,  

картопля – 66/66/88, морква – 14,5/14,5/19,5, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) – 2,5/2,5/3,5, цибуля ріпчаста – 8,5/8,5/11,  

сіль йодована – 0,44/0,44/0,53, борошно пшеничне – 1,5/1,5/2 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 32/10,32/10,43/13  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 11,18/11,18/14,91 г 

Жири 5,13/5,13/6,68 г 

з них: насичені 1,34/1,34/1,79 

Вуглеводи 15,06/15,06/20,09 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 151,57/151,57/20,68 ккал 
 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Курка по-італійськи (підлива) 
2) перелік інгредієнтів;   Курятина (філе), томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода), цибуля ріпчаста, олія, цукор, вода,  

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; 

  Курятина (філе) – 45/45/60, томатна паста  

(томати свіжі, сіль, вода) – 7/7/9, цибуля ріпчаста – 3/3/4, олія – 2/2/2,5,  

цукор – 0/1,5/2, вода – 58,5/58,5/78, сіль йодована – 0,13/0,13/0,18 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 36/10,36/10,48/12  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 9,65/9,65/12,86 г 

Жири 3,34/3,34/4,29 г 

з них: насичені 1,34/1,34/1,79 

Вуглеводи 1,75/3,25/4,26 г 

з них: цукри 1,50/2,0 

Сіль - 

Енергетична цінність 77,54/83,23/109,14 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Пудинг сирно-морквяний 
2) перелік інгредієнтів; Сир кисломолочний 9%, крупа манна, цукор, яйце куряче, молоко 2,5%,  

морква, масло вершкове 72%, сіль йодована  
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Сир кисломолочний 9%, крупа манна, яйце куряче, молоко 2,5%,  

масло вершкове 72% 
4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 

випадках, передбачених цим Законом; 
Сир кисломолочний 9% - 84/84/105, крупа манна – 10/10/12,5, цукор – 0/7/9, 

яйце куряче – 5/5/6,6, молоко 2,5% - 25/25/31,5,  

Морква – 26/26/32,5, масло вершкове 72% - 2/2/2,5, сіль йодована- -

0,42/0,42/0,52 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 128/135,169  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 
використання (за потреби); 

Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 
продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 16,75/16,75/21,00 г 

Жири 10,34/10,34/12,97 г 

з них: насичені 10,22/10,22/12,82 

Вуглеводи 11,90/11,90/18,88 г 

з них: цукри 6,99/8,98 

Сіль - 

Енергетична цінність 209,27/235,80/296,47 ккал 
 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Каша вівсяна в’язка 
2) перелік інгредієнтів; Крупа вівсяна, вода, сіль йодована, масло вершкове 72% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Крупа вівсяна, масло вершкове 72% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Крупа вівсяна – 20/20/25, вода – 64/64/80,5, сіль йодована – 0,25/0,26/0,3, 

масло вершкове 72% - 2/2/2,5 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 82/82/103  

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,22/2,22/2,77 г 

Жири 2,67/2,67/3,34 г 

з них: насичені 1,45/1,81 

Вуглеводи 10,53/10,53/13,16 г 

з них: цукри - 

Сіль - 

Енергетична цінність 73,82/73,82/92,28 ккал 
 

 

 

 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Борщ полтавський з галушками 
2) перелік інгредієнтів; Буряк, капуста білокачанна, картопля,  морква, зелень петрушки, цибуля 

ріпчаста, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), олія, цукор, лимонна 

кислота, вода, сіль йодована, борошно пшеничне, яйце куряче, сметана 

21% 
3) речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні 

реакції або непереносимість; 
Борошно пшеничне, яйце куряче, сметана 21% 

4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у 
випадках, передбачених цим Законом; 

Буряк – 18/18/24, капуста білокачанна – 14/14/18,5, картопля – 24\24\32,  

морква – 5/5/7, зелень петрушки – 2,5/2,5/3, цибуля ріпчаста – 5,5/6,5, 

томатна паста (томати свіжі, сіль, вода) – 2,5/2,5/3, олія – 2/2/2,5, цукор 

0/1,/2, лимонна кислота – 0,05/0,05/0,07, вода – 125/125/166,5, сіль 

йодована – 0,30/0,36, борошно пшеничне – 9/9/12, яйце куряче – 

1,21/1,21/1,6, сметана 21% - 6/6/8 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 

вимірювання; 
Порція – 150/6,150/6,200/8 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 

провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 

інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 

 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 2,60/2,60/3,43 г 

Жири 3,64/3,64/4,68 г 

з них: насичені 1,4/1,4/1,86 

Вуглеводи 14,80/16,30/21,63 г 

з них: цукри 1,50/2,0 

Сіль - 

Енергетична цінність 100,65/100,33/139,77 ккал 
 

 



Вимога законодавства пункти ст. 6 Інформація про страву 

1) назва харчового продукту; Болоньєзе 
2) перелік інгредієнтів; Свинина, цибуля ріпчаста, томатна паста (томати свіжі, сіль, вода), олія, 

цукор, морква, вода, 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; 

Свинина – 45/45/60, цибуля ріпчаста – 9/9/12, томатна паста (томати 

свіжі, сіль, вода) – 1/1/1,5, олія – 2/2/2,5, цукор – 0/2/2,5, морква – 2/2,2,5, 

вода – 44/44/59, сіль йодована – 0,2/0,2/0,26 
5) кількість харчового продукту в установлених одиницях 
вимірювання; 

Порція – 65/65/87 

6) мінімальний термін придатності або дата "вжити до"; Не більше 2-ох годин 
7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови 

використання (за потреби); 
Не більше 120 хвилин 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; 

КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», адреса: смт Чупахівка, 
провулок Заозерний, 2 

10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких 
інструкцій ускладнює належне використання харчового 

продукту; 

Температура подачі 60-65 °C 
 

12) інформація про поживну цінність харчового продукту. Маса порції – 100 г 

  

Білки 6,95/6,95/9,27 г 

Жири 14,24/14,24/18,82 г 

з них: насичені 12,24/12,24/16,32 

Вуглеводи 1,25/3,25/4,18 г 

з них: цукри 2,0/2,50 

Сіль - 

Енергетична цінність 160,59/168,17/222,21 ккал 
 

 


