
Įstaiga pasilieka teisę keisti patiekalus nekeičiant energinės vertės. 

Dėl informacijos apie patiekaluose esančius alergenus kreiptis į slaugytoją. 

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

PIRMADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Penkių grūdų dribsnių košė su 

sviestu 

Varškė su kefyru ir uogomis 

Nesaldinta juodoji arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Trinta daržovių ir obuolių sriuba, 

graikiškas jogurtas, viso grūdo 

ruginė duona 

Kepti su garais kalakutienos 

kukulaičiai 

Virtos bulvės 

Burokėlių salotos su obuoliais ir 

alyvuogių aliejumi 

Daržovės 

Vakarienė 15:45-16:25 

Avižinių dribsnių blyneliai su 

obuoliais 

Graikiškas jogurtas 

Vaisiai 

Pienas 

 
VALGIARAŠTIS 

 

 
 

II savaitė 

 

 

 

ANTRADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Grikių košė su alyvuogių aliejumi 

Vaisiai 

Kepti orkaitėje sumuštiniai su 

varške ir obuoliais 

Nesaldinta čiobrelių arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta burokėlių ir pupelių sriuba, 

viso grūdo duona 

Kiaulienos ir morkų troškinys su 

porais 

Kopūstų ir morkų salotos 

Daržovės 

Vakarienė 15:45-16:25 

Skryliai su spelta miltais 

Graikiškas jogurtas  

Nesaldinta juodųjų serbentų arbata 

TREČIADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Perlinių kruopų košė su morkomis 

ir svogūnais 

Virtas kiaušinis 

Vaisiai 

Nesaldinta kinrožių arbata 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Jogurtas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta pomidorų ir lęšių sriuba, 

graikiškas jogurtas, viso grūdo 

duona 

Troškinti vištienos kumpeliai su 

česnakais 

Burokėlių salotos su alyvuogių 

aliejumi 

Biri grikių košė 

Vakarienė 15:45-16:25 

Viso grūdo kvietinių miltų blynai 

su obuoliais 

Uogos 

Pienas 

KETVIRTADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Viso grūdo avižų kruopų košė su 

sviestu 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu 

ir pomidorais 

Nesaldinta mėtų arbata 

Vaisiai 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Perlinių kruopų sriuba 

Keptas orkaitėje lašišos apkepas 

Virti ryžiai su ciberžole 

Kopūstų, morkų ir obuolių salotos 

Daržovės 

 

Vakarienė 15:45-16:25 

Troškinti makaronai su varške 

Graikiškas jogurtas 

Pienas 

PENKTADIENIS 

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Trijų grūdų košė su pienu ir sviestu 

Vaisiai 

Viso grūdo sausainiai 

Nesaldinta pankolių arbata 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta žirnių sriuba su bulvėmis ir 

morkomis 

Troškinta jautiena su morkomis ir 

porais 

Tarkuotos šviežios morkos su 

obuoliais ir citrinų sultimis 

Daržovės 

Vakarienė 15:45-16:25 

Orkaitėje kepti pikantiški 

bulvinukai 

Graikiškas jogurtas 

Daržovės 

Kefyras 

Nesaldinta erškėtrožių vaisių arbata 


