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11. Якій страві надає перевагу Ваша дитина вдома? 

 

Курячий бульйон 

Картопля і котлета, зупа з макаронами  

Яйце пашот 

Макарони. Більше нічого ніде їй не смакує.  

Росіл з макаронами чи гречкою 

макарони, вареники,налисники 

Гречаний суп, бульйон, страви з курячим м’ясом, сирники 

Варена картопля з м’ясом  

Шпинатовий суп, гарбузовий суп, котлети, оладки 

Гречка з підливою (без кусків цибулі) 

Картопляне пюре,борщ  

Борщ, картопля, котлета, пельмені 

пельмені 

Млинці 

Макарони з сосискою,бульйон 

Супи 

Макарони, картопля 

Макарони  

Налисники  

Перші страві  

борщ 

Борщ український 

Картопляне пюре з мясом, пельмені, макарони з сиром 

Макарони 



Борщ 

Борщ 

Свіжі овочі і фрукти 

Макарони, огірок, вареники, сирники, фрукти 

Пельмені 

Картопелька, овочі свіжі 

Супи, котлета з картоплею 

Гречка, картопля пюре, борщ, сирники, млинці 

Каші, м'ясо курки, фрукти будь які, овочі на пару і свіжі(броколі,морква, стручкова квасоля) 

Макарони з сиром  

Супи 

Макарон 

Макарони з м’ясом  

Вареники, суп овочевий 

Немає таких 

Борщ, омлет, бульйон 

Сирнички 

Пюре 

Гречка  

Картопля, макарони, гречка, котлети, відбивні, запіканки 

Творожок сладкий, запеканка 

Гречаний суп 

 

 

12. Яка із страв, в асортименті харчування навчального закладу, подобається Вашій дитині 
найбільше? 

М'ясні і овочеві страви 



Рис 

Нагетси, запіканка,  

Гречка із курячою відбивною 

Запіканки 

Сирна запіканка 

макарони з сиром, котлети 

Супи, курячі нагетси, котлети, сирники, 

На даний момент нічо не подобається, жаліється що не смачно  

Котлета з картоплею, оладки 

Практично нічого 

Борщ 

Важко сказати 

котлети 

Нагетси 

Гречка з рибними нагетсами 

Нагетси курячі, супи 

Котлети 

Запіканка  

Борщ , сирники , оладіі , котлетки  

не знаю 

Котлета м'ясна 

Каша, зупа, макарони 

Оладки 

Котлета 

Макарони 

Брокколі 

Макарони з сиром і сирники 

Манка 

Багато таких є 

Запіканка, оладки 

Хліб 

моя дитина не говорить, важко відповісти, але думаю 80% пропонованого нового меню йому до 
вподоби, окрім рибних страв 

В зміненому харчуванні Жодна 

Борщ 

Перестала їсти 

М’ясо і каша  

Макарони з твердим сиром 

Подобаються всі 



Карт. пюре, котлета, тифтелі 

Нагетси з соусом та гречкою 

Блінчики 

Усі 

Сирна запіканка з родзинками 

Мой ребенок ещё не может ответить мне на этот вопрос 

Перші страви 

 

 



15. Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції та побажання щодо поліпшення організації харчування у 
навчальному закладі:  

Щоб меню складалося з кількох варіантів для вибору дитиною 

Щоб страва мала естетичний вигляд 

Можливо з салатами подавати Налисники, оладки просить, зрази... Салати не завжди хоче, тому 
якось так балансувати, щоб якщо не їсть салат то щоб було що зїсти 

Щоб була корисна і смачна їда. 

Щоб страви були теплими/гарячими 

додати фрукти 

Основне-це здоров‘я наших дітей, тому і харчування має бути здоровим! 

На сніданок вітається запіканка, сирники, налисники, булочка з чаєм. На обід суп, друге: крупа, 
картопля, гарнір, овочі. Страви без цукру чи солі може і корисні, але не смачні, діти голодні. Прохання 
давати норму, яку раніше давали. Попередня кухня була краща! 

Додавати в каші ягоди(чорницю, суницю, полуницю) 

Якісніше обробляти м'ясні продукти. Одного разу моїй дитині попалась котлета з прожилками, яку син 
не зміг прожувати і проковтнути. З того часу дитина почала відмовлятися від усіх м'ясних страв. 

Дитині все подобається і мене як маму все влаштовує 

Страви повинні бути не лише корисні, а й смачні і мінімально красиво подано 

щоб в їдальні було тепло 

Мене все влаштовує 

Слідкувати за тим ,щоб дитина поїла 

Щоб дитина обирала, наприклад два види другого- який їй краще смакує. 

Побільше корисних страв ,з невисоким вмістом цукру і солі .Щоб раціон був збалансований по жирах 
,білках і вуглеводах . 

Важко щось сказати , так як батьки не бачить , що їдять їхні діти .  

На сніданок частіше сирних запіканок, або щось з сиру кисломолочного. Зміни вже відчутні, 
продовжуйте в тому ж дусі! 

Збільшити кількість фруктів та овочів, риби, м’яса. Забезпечити питний режим. Зменшити кількість 
мучного. Ввести кисломолочні продукти, наприклад йогурти чи сирники 

Частіше давати оладки 

Більше свіжих фруктів 

Організувати вільний доступ дітей до пиття 

Більше фруктів і овочів, менше хліба, чистота на кухні і свіжі продукти 

Менше цукру  

Дитина все їсть, не приходить голодна, тому наразі побажань таких як несає 

Все влаштовує 

В першу чергу постійний доступ до фільтрованої питної води протягом дня, багато свіжих фруктів та 
овочів, менше цукру, хотілось би спробувати страви ваших кухарів для розуміння, подобається дитині 
харчування і чи вона сита, організація екскурсії на кухню було б добре 

Не поливати поливками другі страви. Ставити їх окремо ,щоб кожна дитина могла полити собі сама 

Повернути попереднє харчування, бо з січня дитина в садочку відмовляється споживати нові страви 
запропоновані в навчальному закладі . Приходить додому голодна.  

Поверніть хоча б те що було 

Основне бажання щоб все було свіже  



Тривалий час не відвідували садок у зв'язку з хворобою. Тому не знаю чи покращилось харчування, і 
чи смакує нове меню дітям.  

Дуже хороше харчування у навчальному закладі, дуже дякую Вам. 

Моя донька ще не звикла до нового меню. І на вигляд і на смак вони відрізняються від домашніх. 

Все влаштовує 

Все добре  

Діти в школі і садку не їдять салати з моркви, їм смакує проста їжа  

Не можу дати відповідь на це запитання, так як не компетентна в цьому, але хочеться найкраще для 
діток 

 


