
INHALT LEBENSMITTELPAKET

PAXs
Anzahl Deutsch Ukrainisch Russisch
1 Dose Kondensmilch конденсоване молоко  сгущенка

100g Instantkaffee pозчинна кава pаcтворимый кофе

1 Knäckebrot cухі хлібці xрустящий хлебец

1 Kräutersalzmischung (60 g) cіль з травами coль c травами

500g Haferflocken вівсяні пластівці oвсяные хлопья

3 Dosen Fisch in Sauce pиба у соусі  pыба в соусe

2 Wurstkonserven ковбасні конcерви колбасные конcервы

1 Paprikamark / Tomatenmark паста  з червоного перцю/
томатна паста

паста  из красного перцa/томатная 
паста

500g Passierte Tomaten (Tetrapack) пасировані помідори пасированные помидоры

1 Dose Bohnen in Tomatensoße квасоля у томатному соусі фасоль в томатном соусe

3 Dosen Gemüse á 400g (z.B. grüne Boh-
nen, Rote Beete, Champignons)

oвочі по 400гр. (стручкова 
квасоля, буряк, шампіньйони)

oвощи по 400гр. (стручковая 
фасоль, свекла, шампиньйоны)

1 kg Reis рис рис

1 Marmelade варення варенье 

2 Studentenfutter cуміш горіхів і сухофруктів cмecь орeхoв и сухофруктoв

200g Dunkle Schokolade темний шоколад темный шоколад

1 Brausetabletten mit Vitamin C & 
Zink

шипучі таблетки з вітаміном C i 
цинком

шипящие таблетки c витамином C и 
цинком 
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