
Месечно меню 
за “Доставка на закуска за учениците от I – IV клас  в ОУ „Отец Паисий”, 

гр. Силистра  за учебната 2022-2023 г. 
 

04.10. – 07.10.2022 г. 
 

Ден от 

седмицата 

Закуска Продукти за 1 закуска Грамаж на 1 закуска 

1 2 3 4 

 

Вторник 

 

Кифла със сирене 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., мая, 

сол, сирене – 0,020 кг. 

 

0,100 кг. 

 

Сряда 

 

Хамбургер със 

свинско/пилешко/ филе 

Питка: брашно- 0,036 кг., кис. мляко- 0,019 кг., 

кр. масло- 0,004 кг. ,мая, яйце за мазане, олио сол; 

Плънка: филе- 0,020 кг., краставица / прясна/- 

0,020 кг.,  

 

0,140 кг. 

 

Четвъртък 

 

Кекс с кисело мляко 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., 

бакпулвер, лим. есенция, ванилия. 

 

0,080-0,085 кг. 

 

Петък 

 

Баничка със сирене 

Готови кори- 0,050 кг.; масло слънчогледово- 

0,020 кг-; Плънка: сирене- 0,010 кг., кис. мляко- 

0,010 кг., яйца- 0,013 кг., масло слънчогледово- 

0,007 кг. 

 

0,090 кг. 

                   
 



11.10. – 14.10.2022 г. 

 

Ден от 

седмицата 

Закуска Продукти за 1 закуска Грамаж на 1 закуска 

1 2 3 4 

  

   Вторник 

 

Рогче 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., мая, 

сол, сирене – 0,020 кг. 

 

0,100 кг. 

 

      Сряда 

 

Сандвич със свинско/пилешко/ 

филе 

Хляб бял УС-0,046 кг. ,Свинско филе – 0,035 кг. 

краве масло – 0,010 кг., краставица – 0,030 кг. 

 

0,085 - 0,120кг 

 

Четвъртък 

 

Питка със сирене /извара, 

кашкавал/ 

 

Брашно-0,051кг.,яйце за мазане-0,004 кг., кр. 

масло-0,004 кг., кис. мляко -0,024 кг.; сода 

бикарбонат- 0,004 кг., мая-0,003 кг., сол- 0,002 

кг., сирене/извара, кашкавал/- 0,021 кг. 

 

0,100 кг. 

 

Петък 

Шоколадов кекс  

 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., 

бакпулвер, лим. есенция, ванилия, какао 

 

0,080-0,085 кг. 

 

 

 



18.10. – 21.10.2022 г. 
 

Ден от 

седмицата 

Закуска Продукти за 1 закуска Грамаж на 1 закуска 

1 2 3 4 

 

Вторник 

 

Кифла със сирене 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., мая, 

сол, сирене – 0,020 кг. 

 

0,100 кг. 

 

Сряда 

 

Хамбургер със 

свинско/пилешко/ филе 

Питка: брашно- 0,036 кг., кис. мляко- 0,019 кг., 

кр. масло- 0,004 кг. ,мая, яйце за мазане, олио сол; 

Плънка: филе- 0,020 кг., краставица / прясна/- 

0,020 кг.,  

 

0,140 кг. 

 

Четвъртък 

 

Кекс с кисело мляко 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., 

бакпулвер, лим. есенция, ванилия. 

 

0,080-0,085 кг. 

 

Петък 

 

Баничка със сирене 

Готови кори- 0,050 кг.; масло слънчогледово- 

0,020 кг-; Плънка: сирене- 0,010 кг., кис. мляко- 

0,010 кг., яйца- 0,013 кг., масло слънчогледово- 

0,007 кг. 

 

0,090 кг. 

                   
 
 
 
 
 
 



25.10. – 28.10.2022 г. 
 

Ден от 

седмицата 

Закуска Продукти за 1 закуска Грамаж на 1 закуска 

1 2 3 4 

  

   Вторник 

 

Рогче 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., мая, 

сол, сирене – 0,020 кг. 

 

0,100 кг. 

 

      Сряда 

 

Сандвич със свинско/пилешко/ 

филе 

Хляб бял УС-0,046 кг. ,Свинско филе – 0,035 кг. 

краве масло – 0,010 кг., краставица – 0,030 кг. 

 

0,085 - 0,120кг 

 

Четвъртък 

 

Питка със сирене /извара, 

кашкавал/ 

 

Брашно-0,051кг.,яйце за мазане-0,004 кг., кр. 

масло-0,004 кг., кис. мляко -0,024 кг.; сода 

бикарбонат- 0,004 кг., мая-0,003 кг., сол- 0,002 

кг., сирене/извара, кашкавал/- 0,021 кг. 

 

0,100 кг. 

 

Петък 

Шоколадов кекс  

 

Брашно-0,036кг.,яйце-0,012 кг., масло краве-0,002 

кг., захар- 0,005 кг., кис. мляко - 0,014кг., 

бакпулвер, лим. есенция, ванилия, какао 

 

0,080-0,085 кг. 

 

 


