
Дата Сутрешна закуска 10ч. Супа Обяд основно Десерт Следобедна закуска 

05.09.2022 г. Звездички с масло и сирене/Чай Ябълка Крем супа от моркови/крутони Пиле фрикасе / Ньоки ала сорентина Бананов мус Тарт "Татен"/ Прясно мляко / Плодове

07.09.2022 г. Сандвич с масло, кашкавал, краставица/Чай Грозде Супа пиле Тиквички с ориз на фурна / салта Снежанка Крем ванилия Палачинка със сладко/ Плодово смути/ Плодове

08.09.2022 г. Топъл френски сандвич/Чай Круша Крем супа от червена леща/крутони Бяла риба пане/задушени бейби картофки с розмарин/ 
Салата айсберг с краставици

Млечен мус с рожков Пандишпан с пресни плодове/ Чай/ Плодове

09.09.2022 г. Баница със сирене/Айрян Банан Супа Минестроне Картофена яхния със свинско месо / Огретен от тиквички Сладолед Домашна курабия / Айрян/Плодове

12.09.2022 г. Макарони с масло и сирене/Чай Ябълка Таратор Овчарски пай/ Гювеч по овчарски Плодов кисел Крем пита с ванилов крем/ Прясно мляко/ Плодове

13.09.2022 г. Сандвич с яйчен пастет/ Чай Круша Супа от зелен фасул със  застройка/крутони
Пилешки хапки със сусам, ризи бизи/  Трицветна салата / 

Рататуй
Макарони на фурна Топъл сандвич с мляно месо и кашкавал/ Плодов сок 100%/ Плодове

14.09.2022 г.  Студен сандвич с Филаделфия и авокадо/чай Сливи
 Супа от свинско месо / Картофена крем супа / 

крутони
Пълнени чушки с яйце и сирене/ Салата моркови и ябълки Плодов йогурт Солен мъфин/ Плодово смути/ Плодове

15.09.2022 г.
Чабата с масло, моцарела, домат, 

краставица/Чай
Зеленчукови пръчици 

с лимонов сок
Крем супа от моркови, карфиол и 

пармезан/крутони
 Сьомга на фурна с гарнитура картофено пюре / Салата 

домати със сирене
Сладолед Бисквитена торта със смокини / Айрян/ Плодове

16.09.2022 г. Баница / Айрян Грозде Супа вегетариански борш Пица с доматено пюре, пилешко филе, моцарела, кашкавал, 
царевица/ Пица "Маргарита"

Крем ванилия Филия с шипков мармалад/ Студен чай/ Плодове

19.09.2022 г. Шоколадови топчета с прясно мляко Ябълка
Крем супа от печени червени чушки със 

сирене/крутони
Телешки тас кебап с бял ориз/ Омлет със зеленчуци Крем Малеби Палачинка с шоколад/ Айрян/ Плодове

20.09.2022 г. Чабата с "Филаделфия", краставица/ Чай Грозде Супа боб
Свинска пържола с домат, моцарела  с гарнитура сотирани 

картофи/ Спаначено руло с крема сирене, бейби моркови
Грис халва Печен чийзкейк/ Плодов сок 100% ябълка/ Плодове

21.09.2022 г. Родопска закуска/ Чай
Зеленчукови пръчици 

с лимонов сок
Крем супа от нахут и зеленчуци/крутони Паеля със зеленчуци и риба/  Салата с ябълки и моркови Бананов мус

Сладкиш с черен шоколад, спелта, заквасена сметана и боровинки/ 
Студен чай/ Плодове

23.09.2022 г. Топъл сандвич и кашкавал/ Чай Сливи Рибена супа 
Пипиерки с мляно месо и ориз/ Постни пиперки с ориз / 

Кисело мляко
Плодов йогурт Кашкавалка/ Плодов сок 100%/ Плодове

26.09.2022 г. Звездички с масло и сирене/ Чай Ябълка Крем супа от броколи/крутони Мусака с 100% месо/ Миш-маш по селски Мляко с грис Френска селска торта/ Айрян/ Плодове

27.09.2022 г. Филия с масло и халва/Прясно мляко Круша Супа леща Телешко с ориз на фурна / Фритата със спанак и домати Крем Панакота Кифла с рикота/ Плодов сок 100%/ Плодове

28.09.2022 г.  Корнфлейкс с прясно мляко 
Зеленчукови пръчици 

с лимонов сок
Супа топчета/ Таратор

Зеленчукови кюфтета /млечен сос/ Салата краставици с 
маслини

Крем лимон Крем пита/ Айрян/ Плодове

29.09.2022 г. Чабата с "Филаделфия", краставица/ Чай Грозде Супа по Градинарски Кюфтета от бяла риба с царевица / Салата зеле и моркови Плодова салата Козунак / Прясно мляко/ Плодове

30.09.2022 г. Баница / Айрян Диня Млечна супа с ориз
Талиатели Болонезе с 100 % мляно месо/ Талиатели с рукола, 

чери домати в бял гъбен сос и пармезан по желание
Шоко мус Мъфин с моркови и годжи бери/ Прясно мляко/ Плодове

Списък на потенциални алергени
1. Зърнени култури, съдържащи глутен: пшеница, ръж, ечемик, овес, спелта (вид пшеница), камут (вид едра твърда пшеница) или техни хибридни сортове, както и продукти от тях.
2. Ракообразни и продукти от тях.
 3. Яйца и продукти от тях.
4. Риба и рибни продукти.
 5. Фъстъци и продукти от тях
 6. Соя и соеви продукти.
7. Мляко и млечни продукти.
8. Ядки: бадеми , лешници, орехи, кашу , бразилски орехи, шамфъстък.
9. Целина и продукти от нея.
10. Синап и продукти от него.

11. Сусамово семе и продукти от него.

ЧДГ "Свети Георги" 
меню септември 2022

2-3 год.

Менюто е изготвено съгласно НАРЕДБА 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и детските кухни. Забележка: Всички продукти в менюто са съгласно наредбите за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения. А именно: хлебните, тестени и картофени изделия са с ниско съдържание на мазнини,сол и захар. Плодовете и зеленчуците са предимно пресни, като се предпочитат замразени и изсушени, пред стерилизирани /те от своя страна трябва да бъдат с ниско съдържание на 
сол, захар, мазнини, синтетични оцветители, консерванти и др./. Натуралните сокове са 100%. Конфитюрите и мармаладите са с над 60% плодово съдържание и под 50% съдържание на захар. Два дни в седмицата се предлага прясно и кисело мляко със съдържание на мазнини 2%, а в останалите дни 3-3,6%. 
Айрянът е без добавена сол. Месото и месните продукти са без видими сухожилия, тлъстини и кости. Мляното месо е телешко или смес от телешко и свинско в съотношение 60/40. Птичето месо е без кожа. Рибата се предпочита прясна пред замразена, без кости, с ниско съдържание на сол. Яйцата са 
пресни, съхранявани при хладилни условия, в срок на годност. На децата се предлага пшеничен хляб тип Добруджа. Всички продукти, които се използва за храненето на децата, са по БДС.Менюто е изготвено и съгласувано от технолог и  м.с. Ертане Нуман и м.с. Виола Шопова

12. Серен диоксид и сулфити: с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени под формата на общ SO 2, който следва да се изчисли за продуктите, предлагани готови за консумация или върнати към първоначално състояние, съгласно указанията на производителя


