
Įstaiga pasilieka teisę keisti patiekalus nekeičiant energinės vertės. 

Dėl informacijos apie patiekaluose esančius alergenus kreiptis į slaugytoją. 

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

PIRMADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Miežinių kruopų košė su sviestu 

Vaisiai 

Grūdėta varškė 

Nesaldinta juodoji arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta šviežių kopūstų sriuba, 

duona 

Vištienos kumpelių guliašas su 

morkomis pomidorų tyrėje 

Biri grikių košė 

Morkų, obuolių ir salierų salotos 

Vakarienė 15:45-16:25 

Kepti orkaitėje varškėčiai su 

prieskoninėmis žolelėmis 

Graikiškas jogurtas 

Nesaldinta ramunėlių arbata 

Vaisiai 

 
VALGIARAŠTIS 

 

 
 

III savaitė 

 

 

 

ANTRADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Viso grūdo avižinių dribsnių košė 

su cinamonu 

Raugintų pasukų gėrimas 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Vaisiai 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta burokėlių ir pupelių sriuba, 

ruginė duona 

Kalakutienos kukulis su morkomis 

Troškintos morkos su ryžiais 

Kopūstų, pomidorų ir agurkų 

salotos 

Daržovės 

Vakarienė 15:45-16:25 

Orkaitėje apkepti lietiniai blynai su 

varškės-špinatų įdaru 

Graikiškas jogurtas 

Vaisiai 

Nesaldinta kmynų arbata 

TREČIADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Virti viso grūdo makaronai su 

sviestu 

Kietasis sūris 

Vaisiai 

Nesaldinta mėtų arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta perlinių kruopų sriuba, 

ruginė duona 

Netikras kiaulienos kumpinės 

zuikis 

Virti burokėliai su svogūnais 

Baltųjų ridikų ir morkų salotos 

 

Vakarienė 15:45-16:25 

Pieniška naminių speltos miltų 

leistinukų sriuba 

Riestainis su sviestu 

KETVIRTADIENIS  

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Viso grūdo avižų kruopų košė su 

obuoliu ir cinamonu 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu 

ir varškės sūriu 

Vaisiai 

Nesaldinta čiobrelių arbata 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Pienas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Tiršta agurkinė sriuba su bulvėmis, 

perlinėmis kruopomis 

Žuvies maltiniai 

Bulvių košė su sviestu 

Pekino kopūstų, porų ir pomidorų 

salotos 

Daržovės 

 

Vakarienė 15:45-16:25 

Omletas su pomidorais 

Kopūstų, cukinijų ir morkų salotos 

Viso grūdo ruginė duona 

Nesaldinta juodųjų serbentų arbata 

 

PENKTADIENIS 

 

Pusryčiai 08:30 – 09:10 

Grikių kruopų košė su pienu ir 

sviestu 

Nesaldinta pankolių arbata 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu 

ir pomidoru 

Vaisiai 

 

Priešpiečiai 10:30 – 11:00 

Jogurtas 

 

Pietūs 12:00-13:05 

Pomidorinė sriuba su ryžiais, 

ruginė duona 

Varškės ir bananų apkepas su 

ciberžole ir cinamonu 

Graikiškas jogurtas 

Šaldytos uogos 

Traškios morkytės 

Vakarienė 15:45-16:25 

Ryžių plovas su kiauliena 

Agurkai 

Nesaldinta erškėtrožių arbata 


