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Керiвнику закладу дошкiльноi освiти

Iнформуемо Вас про те, що iнiцiативною групою працiвникiв трьох

закладiв дошкiльноi освiти ШЗ J\b39,73, ЗДО J\Ъ25 було рОЗРОбЛенО
примiрне чотиритижневе сезонне меню на зимовий перiод.

.Щана розробка взята за основу. Наразi проходить процес цiдписання
та погодження меню мiським управлiнням !ержпродспоживслужби.

Вiд Bcix закладiв дошкiльноТ освiти висловлюемо вдячнiСть
колективам вказаних закладiв освiти за проявлену iнiцiативу, високий
piBeHb професiоналiзму в проведенiй роботi та небайдуже сТаВлеННЯ ДО

вирiшення спiльноi проблеми у непростий час перехiдного перiоду

реформування системи харчування.
Надаемо дане меню для ознайомлення та використання в роботi яК

орiентира (лодаеться).
Технологiчнi карти до меню булуть надiсланi пiзнiше.

Перший заступник директора
департаменту

Тонковид
4,7-0з-99

КОВТУНЕНКО



погоджую
Нача-шьник вiддiлу Щержавного нагляду за

,Щотриманням Санiтарного Законодавства
Житомирського мiського управлiня
Головного управлiння
!ержпродспоживслужби
У Житомирськiй областi

Галина ШАРАПА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор департаменту

Житомирськоi MicbKoT ради
Ва.пентин АРЕНДАРЧУК

( ) 202lpoKy

2021року

ПРИМРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ СЕЗОННЕ МЕНЮ
НА ЗИМОВИЙ ПЕРIОД

для харчування дiтей у Здо м. Житомира
(в грамах на одну дитину)

I тиждень II тиждень
Назва страв Вага (гр.) Назва страв Вага (гр.)

|-4 4-6 (7| |-4 4-6 0|
IIонЕдI лок

снIдАнок снIдАЕ ок
Щрачена 50 50 Омлет з твердим сиром 57 57

Морква, тушкована в
сметанному coyci

60 61
Морква тушкована з
яблуками

70 94

Каша рiдка молочна iз
крупи з вершковим
маслом

90 l13 Каша рiдка молочна iз
крупи з вершковим
маслом

90 1lз

лимонний напiй lt4 |20 компот зi свiжих або
морожених плодiв

150 180

Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини, або
банани)

44 64 Хлiб цiльнозерновий 30 30

Хлiб цiльнозерновий з

сиром твердим
30 з0l5

оБIд оБIl
Овочi натуральнi солонi
(помiдори солонi або
огiрки солонi)

30 Салат iз бурякiв з

бобовими
бt 81

Буряки тушкованi 26 26 Суп польовий 150 200

Кулешик гороховий
(квасолевий)

150 200 рибнi нагетси 47 70

Зрази рибачькi (зрази
картоплянi з рибним
фаршем)

135 196 Картопля, запечена в
сметанному coyci

|26 I57



r тиrцдень II тиждень
Назва страв Вага (гр.) Назва страв Вага (гр.)

|-4 4-6 (7| |-4 4-6 (7|
компот iз свiжих або
морожених плодiв

||4 |20 лимонний напiй l14 l20
Фрукти свiжi
(апельсини або
мандарини)

з0 48 Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або апельсини
або мандарини)

45 б0

Хлiб цiльнозерновий з0 30 Хлiб цiльнозерновий 30 30

вЕ цЕря вЕчЕря
IKpa овочева 27 зб Бабка з курятини 69 92
Гуляш курячий з|l19 4l126 Капуста, тушкована з

томатом
55 70

Макарони, запеченi з
яйцем

ll9 148 каша пшенична в'язка 90 113

какао з молоком l50 180 Узвар 150 l67
BIBTo рок

снIд[Анок снIдАrIoK
Тюфтельки курячi з
овочi}ми

5712з 75/з| Биточки сiченi з
курятини паровi

58 7,I

Каша гарбузова з

фруктами
l20 150 Овочi, припущенi в

молочному coyci

,75
99

компот з апельсинiв
або мандаринiв

||4 l20 каша ячна в'язка 90 l 13 150

хлiб цiльнозерновий з
tцром твердим

з0l4 30/5 какао з молоком 150 180

Хлiб цiльнозерновий з
сиром твердим

з0/4 30/5

9ц!д оБIл
Буряки, тушкованi з
яблуками

49 83 Горошок овочевий
вiдварний

90 113

юшка столична 150/6 200/8 юшка з квасолi та
вермiшелi зi сметаною (з
м'ясом кчпки)

l50/5 20015

Рулет курячий
фарширований яйцями

60 80 Голубцi лiнивi з м'яса
курки

83 110

Каша в'язка гречана 90 1lз Кисiль iз яблук 1l4 120компот зi свiжих абс
I,I9рожених плодiв

150 180 Фрукти свiжi ( банани) 45 65

Фрукти свiжi (банани) 45 Хлiб цiльнозерновий 30 30

хлiб цiльнозерновий 30 30

вЕчЕря вЕчЕря
Пюре iз моркви 54 7з Каша з гарбуза 57 76
Сирники з квасолею 141 \]6 Гратен "Зебра" (запiканк

сирна з какао)
l22 155

Соус молочний
(солодкий)

46 60 Ягiдне кюлi 60 ,75

\t



I тиждень [I тиждень
Назва страв Вага (гр.) Назва страв Вага (гр.)

|-4 4-6 0| |-4 4-6 0|
Напiй ароматний або
чай каркаде

150 180 CiK 130 180

сЕрЕд(А
снIдАнок снIдАн ок

Биточки сiченi з м'яса
курки (паровi)

58
,7,7 са.пат з бiлокачанноi

капYсти
64

Овочi, припущенi в

сметанному coyci
100 135 салат з квашеноi

капусти
88

Каша рiдка молочна
вiвсяноi крупи
вершковим маслом

iз
з

90 11з Палички з м'яса курки 45 60

CiK |20 180 Полента 90 113

Хлiб цiльнозерновий 30 з0 Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини або банани)

60 80

Хлiб цiльнозерновий з

сиром твердим
зOlб 30/1 1

оБIд оБIд
Борщ червоний 150 200 Борщ полтавський з

гаJIушками
150/6 200/8

Кури по-iталiйськи 45 60 Кури з яблуками в
cMeTaHi

60 80

MaKapoHHi вироби
вiдварнi з вершковим
маслом

90 113 Пюре з бобових (гороху
або сочевицi) з цибулею

100 |25

Яблуко печене 64 86 компот зi свiжих або
моDожених плодiв

150 l80

Узвар 150 180 Хлiб цiльнозерновий 30 30

хлiб цiльнозерновий 30 30

вЕ {Еря вЕчЕ ?я
Котлета морквяна 56 75 Морква тушкована з

рисом
55 77

Пулинг сирно-
яблучний

150 200 Зрази iз сиру з гарбузом
та чорносливом

143 |7з

Пiдлива молочна 56 65 соус iз сухофруктiв 24 24

Чай iз липового чвiту
або чай каркаде

150 180 Напiй ароматний або чай
каркаде

150 180

чЕтвЕр
cHIllAHoK снIдА IoK

омлет з овочами 80 80

Капуста, запечена пiд
бешамеллю

40 бз IKpa з гарбуза 28 JJ

Плов солодкий 104 |22 Грiнка (в яйцi) 42 42

Кисiль iз яблук I14 l20 Каша "Янтарна" (iз
пшона з яблуками)

106 135



I

I тищдень [r тиждень
Назва страв Вага (гр.) Назва страв Вага (гр.)

1,-4 4-6 (7'| |-4 4-6 (7|Фрукти свiжi (грушi
або апельсини, або
мандарини, або банани)

42 62 Соус абрикосовий (з
кураги)

19

150

44

180
Хлiб цiльнозерновий з
сиром твердим

30 з0l9 компот зi свiжих або
морожених плодiв

оБIд оБIд
IKpa морквяна 22 38 Салат iз капусти з

бобовими
67 90

Суп овочевий l50 200 Суп-пюре з яйцем 150 200М'ясний сирок iз сиром 45 60 Рулет з макаронними
вироба.пли (iз яловичини)

108 145

каша в'язка ячна 82 103 кисiль лимонний ll4 l20компот iз свiжих або
морожених плодiв

Il4 \20 Фрукти свiжi (яблука
або грушi або апельсини
або мандарини)

44 65

Фрукти
(апельсини

щандарини)

свiжi
або

зб б5 Хлiб цiльнозерновий з0 з0

цлiб цiльнозерновий з0 30
вЕчЕря вЕчЕря

Вiнегрет овочевий 105 105 рулет з риби 67 100Зрази з курятини з
омлетом та овочами

67 90 Рисзовочами 110
l38

Банош ло-гуцульськи 80/3 l tооБ Какао 150 180CiK 120 l80

д"""-
п,ятнишя

Сн Снiда
Биточок рибний 60 9з 9ptTaTTa 50 50каша в'язка пшенична 82 103 Щимес "Сврейський''

(TvtrTKoBaHi опптri\
100 130

Морква, тушкована з
солодким перцем

58 77 Каша рiдка молочна iз
рисовоi крупи з
ВеDшковим мясппп,r

90 llз

Кефiр 100 125 Чай iз липового цвiту
аlQцчаЙ каркаде

150 l80

Хлiб цiльнозерновий 30 JU Фрукти свiжi (яблуко
або груша або апельсин
Фq мgндарин )

55 80

Хлiб цiльнозерновий з

9цром твердим
30lз з0l4

оЕIд 9БIдКапуста цвiтна с/м
вiдварна з вершковим
маслом

2l 27 Uалат iз варених овочiв 47 53

Суп гречаний 150 ,20{) Суп селянський з
перловою крупою

150 200

rпIд



I тиждень II тиждень
Назва страв Вага (гр.) Назва страв Вага (гр.)

|-4 4-6 (7) |-4 4-6 0|

Биточки по-бiлоруськи 44 59 Зрази м'яснi,
фаршированi гречаною
кашою

82 ll0

запiканка з бобових
(квасолi або гороху) та
картоплi

150 188 напiй апельсиновий Il4 |20

Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини)

60 80 Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини )

45 65

Хлiб цiльнозерновий 30 30 Хлiб цiльнозерновий 30 30

BEI Еря вЕчЕря
Пулинг з гарбуза та
яблук з сиром
кисломолочним

150 200 Салат iз червоноi квасолi 107 108

Соус iз сухофруктiв
(кураги)

72 95 Пирiг пастуший з

кyрячим м'ясом
l2з l64

кисiль молочний 150 150 Соус молочний 80 95
Буряки, тушковzlн1 в
cMeTaHi

31 53

cik томатний 110 180



III тиrцдень IV тиждень
Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 (7| t-4 4-6 (7\
лок

снIпА FIoK
Суфле яечне 75 75 Uмлет 60 60
Гарбуз, запечений
в сметаннiй
пiдливi

77 l03 Морква тушкована з
чорносливом

69 92

Каша рiдка
молочна з
вершковим
маслом

90 113 Каша з родзинками
яблуками

та l22 l53

Напiй ароматний
або чай каркаде

150 180 компот зi свiжих або
морожених плодiв

150 l80

Фрукти свiжi
(банани)

65 65 Хлiб цiльнозерновий з
Jцром твердим

з0l4 з0/7

оБIд оБIд
Овочi натуральнi l -
солонi (помiдора 

l

солона або огiрок 
lсолоний) 
l

28 uалат вiтамiнний 60 80

Салат буряковий 26 26 Суп iз сочевицi l50 200
Суп-пюре з
сочевицi

l50 200 рибнi палички з
яйцями

46 69

Кульки рибнi 62 92 Каша в'язка гречана 90 113

Макарони
вiдваренi з
овочами

108 1з5 компот iз апельсинiв
або мандаринiв

I20 160

CiK 97 l50 хлiб цiльнозерновий 30 з0

Фрукти свiжi
(яблуко або груша
або апельсин або
мандарин)

54 72

Хлiб
цiльнозерновий

з0 з0

вЕчЕря вЕчRр я
Зрази картоплянi з
курячим м'ясом

l20 150 Котлета натуральна з

фiле курки панiрована
в сухарях

48 65

Бiгос овочево -

курячий
з4 54

Картопляне пюре
91 114



/ III тиждень IV тиждень
Назва страв i
пролуктiв

Вага (гр.) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 (,7\ |-4 4-6 (7\

Кефiр 100 |25 Капуста тушкована з

квасолею
95 125

Хлiб
цiльнозерновий

з0 30 Кефiр 100 |25

BIBTc рок
снIдАнок снIдАнtoK

Овочi натуральнi
солонi (помiдора
солона або огiрок
солоний)

57 Горошок зелений з

капустою
58 87

Салат морквяний 49 50 Пулинг iз м'яса курки 60 80

Суфле зм'яса
куркм з цвiтною
капустою с/м

65 87 каша вiвсяна з

гарбузом
I29 L62

Каша в'язка
гречана

90 113 Чай iз липового цвiту
або чай каркаде

150 180

какао з молоком 150 l80 Хлiб цiльнозерновий з

сиDом твердим
30 30

Хлiб
цiльнозерновий

30 30

оБIд оБIl
юшка полтавська
З ГаЛУшК€l]\4И

150 200 Салат "Рубiн" 74

Кури тушкованi
по-домашньому

81 |07 Буряки тушкованi 50

Бобовi (квасоля
або сочевиця) в
сметанному coyci

lll l39 Суп картопляний з

крупою
150 200

кисiль iз свiжих
яблук

|07 13з Кнелi iз м'яса курки з

рисом в сметанно-
томатному coyci

47lз2 бзl56

Фрукти свiжi
( банани)

45 60 MaKapoHHi вироби
вiдварнi з сиром
твердим

8,7 l10

Хлiб
цiльнозерновий

30 30 компот iз свiжих або
морожених плодiв

||4 |20

Фрукти свiжi
(апельсин або
мандарин)

30 64

Хлiб цiльнозерновий 30 30

вF]чЕря вЕчЕря



III тиrцдень IV тищдень
Назва страв i
продуктiв

Вага (гр) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 (7\ |-4 4-6 0|
Гарбуз
тушкований з
яблуками

86 115 Капуста цвiтна
вiдварна з вершковим
маслом

з4 4l

Вареники лiнивi l22 15з Сирники рожевi (з
морквою)

1з8 |7з

Вареники лiнивi l22 l53 Соус яблучний -alэ 89

Соус iз
сухофруктiв
(кураги)

76 95 Напiй ароматний або
чай каркаде

150 l80

лимонний напiй 1|4 l20

cEPIсдА
cHI,дпнок снIдА {ок

Оладки курячi 70 9з салат з бiлокачанноi
капусти

67

Пюре iз овочiв 85 l1з салат iз солоних
огiркiв з квашеною
капустою

8з

Каша рiдка
молочна з
пшоняноi крупи з
вершковим
маслом

90 llз Нагетси курячi 5б 75

Хлiб
цiльнозерновий

30 30 каша ячна в'язка 90 i13

Какао |20 180 Какао l20 180

Хлiб цiльнозерновий з
сиром твердим

30 зOlз

оБц оБI
салат iз зеленого
горошказ цибулею

91 102 Борщ украiнський з

цибулею рiпчастою
l50 200

Борщ
кiровоградський

l50 200 Плов iз м'яса курки 96 l29

Вареники з
курячим м'ясом

81 108 CiK персиковий ll4 l20

компот iз свiжих
яблук

|\4 |20 Фрукти свiжi (
банани)

60 80

Фрукти свiжi (
грушi або
апельсини, або
мандарини)

40 55 Хлiб цiльнозерновий з0 30

Хлiб
цiльнозерновий

30 30



/ III тиждень IV тиждень
Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 0| |-4 4-6 (7,|

вЕ чЕря вЕчЕря
Салат морквяно-
яблучний

95 |26 Гарбуз запечений з

фруктами по-iжевськи
86 115

запiканка
вермiшеливо-
сирна

116 145 Запiканка з сиру
кисломолочного

100 lз1

Ягiдне кюлi зб 48 Ягiдне кюлi 22 з5
Узвар 130 150 Кисiль iз яблук \14 |20

чЕтвЕрг
CHI Анок снIдАЕ ок

омлет зi
смаженою
картоплею

85 85 Щимес морквяний 46 61

KaTTla вiвсяна
в'язка

90 113 Вермiшель молочна 148 |97

Капчста
тушкована

47 62 Узвар 140 160

молочний кисiль 114 120 Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини )

60 80

Хлiб
цiльнозерновий

30 30 Хлiб цiльнозерновий з

твердим сиром
з0l4 30/5

оБIд оБц
кчлiш пшоняний
зi сметаною

150/6 200/8 Са-гlат картопляний 48 65

Зрази з яловичини
фаршированi
рисом (паровi)

83 110 Суп гороховий з

грiнками
|50l20 200l20

Рагу iз овочiв 150 2|7 Котлети рубленi з
бiлокачанною
капустою

83 110

компот iз свiжих
або морожених
плодiв

lI4 l20 каша пшенична в'язка 90 113

Фрукти свiжi
(апельсини або
мандарини)

38 61 компот iз свiжих
яблук

l14 120

Хлiб
цiльнозерновий

30 з0 Фрукти свiжi ( грушi
або апельсини, або
мандаDини)

40 55

вЕчЕря вЕчЕря
IKpa бурякова з

морквою
55 70 Пюре з буряка 41 64



III тищдень IV тищдень
Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 (7| |-4 4-6 0|котлети сiченi з
м'яса курки iз
сметанно-
томатним соусом

52/29 69l45 Суфле з вареного
м'яса курки

52 70

каша пшенична
в'язка

90 llз Каша кукурудзяна з
сиром твердим

100 125

Фрукти свiжi
(яблука або грушi.
або мандарини)

60 80 CiK виноградний l20 180

cik апельсиновий l20 l80
rицяъ| гнIп^LrrlIс

Гарбуз, запечений
з яйцем

55 7з Яечний рулет з

фаршем
l00 100

каша рисова
розсипчаста з

родзинкчtми

ll0 l38 Овочi, припущенi в
молочному coyci

75 99

молоко кип'ячене 150 180 каша в'язка молочна з
пшоняноТ крупи з
ВеDIIткоRилй т\rя с пrrl,

90 1lз

Хлiб
цiльнозерновий з
qиром твердим

30 зOlз какао з молоком l25 l80

оБIд оБIд
Са_пат з капусти Ti
моркви

50 68 uуп - пюре iз гарбуза l 150 200

Суп болгарський l50 l80 Шнiцель м'ясний 61 8l

Ковбаски
"Львiвська"

5l 68 Каша перлова в'язка 82 103

Каша перлова
в'язка

80 108 компот iз свiжих або
морожених плодiв

l|4 l20
Напiй
апельсиновий

100 l00 Фрукти свiжi
(апельсин або
мандарин)

з8 61

Фрукти свiжi
(яблука або грушi
або апельсини або
l1андарини )

45 0) Хлiб цiльнозерновий 30 з0

Хлiб
цiльнозерновий

з0 з0

вЕчЕря вЕчЕря
Салат "Степовий'' 70 87 Uirлат iз капусти з

сиром
4l 67



III тиждень IV тиждень
Назва страв i
продуктiв

Вага (.р.) Назва страв i
продуктiв

Вага (гр.)

|-4 4-6 0| 1,-4 4-6 (1|

Котлети рибнi
любительськi зi
сметанним соусом

59l22 88/40 Тюфтельки рибнi 62 94

Каша кукурудзяна
Dозсипчаста

90 113 Товчанка 114 Il4

Напiй ароматний
або чай каркаде

150 180 Фрукти свiжi (яблука
або грушi, або
апельсини, або
мандарини )

Яблука запеченi
"Родзинка"

68 9l Хлiб цiльнозерновий з0 з0


