
Įstaiga pasilieka teisę keisti patiekalus nekeičiant energinės vertės. 

Dėl informacijos apie patiekaluose esančius alergenus kreiptis į dietistę. 

Įstaiga dalyvauja „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programose.  

PIRMADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Miežinių kruopų košė su sviestu 

Varškė su graikišku jogurtu ir 

uogomis 

Vaisiai 

Nesaldinta juodoji arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Daržovių ir pilno grūdo makaronų 

sriuba, graikiškas jogurtas 

Ryžių plovas su vištienos filė 

Pekino kopūstų, obuolių ir agurkų 

salotos su alyvuogių aliejumi 

Daržovės 

Vanduo 

Vakarienė 15:45-16:25 

Varškės apkepas 

Šaldytos uogos 

Graikiškas jogurtas 

Nesaldinta ramunėlių arbata 

 

 
VALGIARAŠTIS 

 

 
 

I savaitė 

 

 

 

ANTRADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Trijų dribsnių kruopų košė su 

sviestu 

Saldintas jogurtas 

Vaisiai 

Nesaldinta arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Burokėlių sriuba, graikiškas 

jogurtas 

Orkaitėje kepti kiaulienos kukuliai 

Žirnių ir morkų košė su sviestu 

Kopūstų salotos su porais, obuoliai 

ir alyvuogių aliejumi 

Daržovės 

Vanduo 

Vakarienė 15:45-16:25 

Omletas 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu, 

pomidoru 

Nesaldinta arbata, vaisiai 

TREČIADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Tiršta manų košė su sėlenėlėmis ir 

sviestu 

Nesaldinta arbata 

Pasukų koktelis su uogomis 

Vaisiai 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Šviežių kopūstų sriuba, graikiškas 

jogurtas 

Kalakutienos ir daržovių troškinys 

Biri grikių košė 

Šviežių kopūstų ir morkų salotos su 

alyvuogių aliejumi 

Vanduo 

Vakarienė 15:45-16:25 

Lietiniai blynai su bananais 

Graikiškas jogurtas 

Nesaldinta arbata 

KETVIRTADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Kukurūzų kruopų košė 

Šaldytos uogos 

Kefyras 

Nesaldinta arbata 

Vaisiai 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Lęšių sriuba su bulvėmis, 

morkomis ir salieru, graikiškas 

jogurtas 

Kepta žuvis su provanso žolelėmis 

Biri perlinių kruopų košė su 

morkomis ir svogūnais 

Burokėlių salotos su pupelėmis ir 

raugintais agurkais 

Vakarienė 15:45-16:25 

Daržovių troškinys su mėsa 

Duonelė su sviestu 

Nesaldinta arbata 

 

PENKTADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Viso grūdo avižinių dribsnių košė 

su cinamonu 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu 

ir varškės sūriu 

Vaisiai 

Nesaldinta arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Pupelių sriuba su bulvėmis, 

morkomis ir cukinija 

Virti kiaulienos kukulaičiai 

Virtos bulvės 

Burokėlių salotos su žirneliais ir 

raugintais agurkais 

Daržovės 

Vanduo 

Vakarienė 15:45-16:25 

Virti varškėčiai 

Graikiškas jogurtas 

Vaisiai 

Nesaldinta arbata 


