ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е ежедневно приготвяне и
доставка на ПРЯСНА и ТОПЛА храна в три доставки. Предлаганата храна да
отговаря на изискванията на диети с №1 -15, съгласно Сборник рецепти за
диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични
заведения и Наредба №23/19.07.2005г. на министъра на здравеопазването за
физиологичните норми за хранене на населението, при спазване на грамажа на
порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на
диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и
енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия.
Количеството на приготвяната и доставена храна да бъде съобразено с
броя разкрити легла в “ЦПЗ-Стара Загора“-ЕООД- 40 легла /храноден/ и 25 места
/само закуска в работни дни/. Менюто за един храноден на един болен включва
закуска, обяд- супа и основно ястия и вечеря-основно ястие.
За приготвянето на ястията да се използват висококачествени продукти ,
несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки.
Изпълнителят предоставя предварително меню за всяка следваща седмица
за съгласуване с главната медицинска сестра.
Точното количество по вид на доставената храна се определя с ежедневни
писмени заявки от възложителя до 12.00ч. на предходния ден.
Заявена храна се доставя – три пъти дневно:
- до 7.30ч. закуска;
- до 11.30ч. обяд;
- до 17.30ч. вечеря.
Готовата храна се доставя със собствен транспорт на Изпълнителя, който
следва да отговаря на нормативно установените хигиенни изисквания за
транспорт на хранителни продукти. Болничната храна следва да се доставя в
чисти, плътно затварящи се термоустойчиви съдове, собственост на Изпълнителя.
Неразделна част от настоящите технически спецификации е „Примерно
седмично меню за болнична храна.“

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ

МЕНЮ ЗАКУСКА

МЕНЮ ОБЯД

МЕНЮ ВЕЧЕРЯ

ПОНЕДЕЛНИК
Чай + сирене + масло

Супа топчета

Ориз със зеленчуци

Боб яхния
ВТОРНИК
Закуска/ кренвиршка / +айран

Супа зеленчукова

Огретен от картофи

Свинско месо с ориз
СРЯДА
Чай + колбас + масло

Супа леща

Зеленчукова мусака

Пиле фрикасе
ЧЕТВЪРТЪК
Закуска/кашкавалка/ + чай

Таратор

Омлет със сирене

Шницел с гарнитура
ПЕТЪК
Чай + кашкавал + масло

Супа пиле

Прясно зеле

Постна мусака
СЪБОТА
Закуска + айрян

Супа зеленчукова

Гювеч с картофи

2 кюфтета с гарнитура
НЕДЕЛЯ
Чай + колбас + масло

Таратор

Зелен фасул -яхния

Мусака

1.Към всяка порция по 2 филии хляб или 1 бр. питка индивидуално опаковани;
2.За Диета №9 черен, ръжен хляб или 1бр. питка индивидуално опаковани;
3.Гарнитурата според сезона- зеле с моркови; домати и краставици; картофено пюре и др.

