
VALGIARAŠTIS  
III savaitė 

Nurodyta vienos porcijos išeiga gramais lopšelio ir darželio ugdytiniams 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI 
Pieniška ryžių košė su sviestu 

ir vyšnių uogiene (tausojantis) 

180-220/5/10-15 

Sezoniniai vaisiai (obuoliai) 

120-130 

Nesaldinta arbata (arbatžolių) 

100-150 

Virti makaronai su fermentiniu 

sūriu (tausojantis) 100-150/20-

25 

Sezoniniai vaisiai (kriaušės) 

100-110 

Nesaldinta arbata (vaisinė 

žolelių) 100-150 

Kukurūzų miltų blynai su 

bananais ir nesaldintu jogurtu 

115-140/10-15 

Sezoniniai vaisiai (vynuogės) 

100-110 

Nesaldinta arbata (arbatžolių) 

100-150 

Avižinių dribsnių košė su sviestu ir 

trintomis braškėmis (tausojantis) 

180-220/5/10 

Sezoniniai vaisiai (bananai)  

100-120 

Nesaldinta arbata (arbatžolių)  

100-150 

Omletas (tausojantis) 100-120 

Ruginė duona 20-25 

Pomidorai 40-50 

Sezoniniai vaisiai (kriaušės)  

100-110 

Nesaldinta arbata (arbatžolių)  

100-150 

     

PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS 

Trinta daržovių sriuba 

(tausojantis) (augalinis)  

100-150 

Troškinta jautiena su 

daržovėmis (tausojantis) 70-85 

Makaronai (tausojantis)  

100-120 

Raugintų kopūstų ir morkų 

salotos su alyvuogių aliejumi 

(augalinis) 70-90 

Vanduo 100-150 

Šviežių  kopūstų sriuba 

(tausojantis) (augalinis)  

100-150 

Ruginė duona 20-30 

Orkaitėje keptas žuvies (lydekų 

ir lašišų) filė paplotėlis 

(tausojantis) 70-80 

Miežinės kruopos 100-110 

Burokėlių, pupelių ir raugintų 

agurkų salotos su alyvuogių 

aliejumi (augalinis) 90 

Vanduo 100-150 

Tiršta žirnių sriuba (tausojantis) 

(augalinis) 100-150 

Karališki balandėliai 92-115 

Sviesto ir grietinės padažas 10-

12 

Virtos bulvės 50-75 

Morkų salotos su aliejiniu 

padažu 50-70/8-10 

Šviežių daržovių rinkinukas 

(pomidoras, agurkai) 50-70 

Vanduo 100-150 

Burokėlių-pupelių sriuba 

(tausojantis) (augalinis) 100-150 

Grietinė 10-15 

Ruginė duona 20-30 

Orkaitėje garuose kepta 

kalakutienos filė su prieskoninėmis 

žolelėmis (tausojantis) 80-100 

Troškintos daržovės (tausojantis) 

100-120 

Vanduo 100-150 

Rūgštynių sriuba (tausojantis) 

(augalinis) 100-150 

Grietinė 10-15 

Keptas vištienos apkepas 

(tausojantis) 75-75 

Virti ryžiai su kariu (tausojantis) 

100-120 

Morkų ir kopūstų salotos su 

alyvuogių aliejumi (augalinis)  

90-110 

Vanduo 100-150 

VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ 

Skryliai (tausojantis) su 

natūraliu jogurtu, paskanintu 

vyšnių uogiene 140-170/30-35  

Nesaldinta arbata (vaisinė 

žolelių) 100-150 

Varškės apkepas su kriaušėmis 

ir migdolų drožlėmis, 

praturtinta avižų sėlenomis 

(tausojantis) 150-180 

Nesaldinta arbata (kmynų)  

100-150 

Grikių košė 130/180 

Ruginės duonos sumuštinis su 

vištienos filė ir agurkais 

30/10/25/15 

Nesaldinta arbata (kmynų)  

100-150 

Pieniška perlinių kruopų sriuba 

(tausojantis) 150-200 

Ruginė duona su sviestu 20-30/5 

Sezoniniai vaisiai (obuoliai)  

120-130 

Bulvių košė (tausojantis) 150-200 

Kefyras 100-120 

Sezoniniai vaisiai (obuoliai)  

120-130 

 ( Dėl maiste esančių alergenų kreipkitės į dietistę) T – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu. A – šaltas arba šiltas patiekalas, pagamintas be pieno produktų, be 

kiaušinių, be mėsos, be žuvies – be jokio gyvūninės kilmės maisto. 2020 m. įstaiga dalyvauja programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose“. Programos obuoliai ir pienas dalinami du kartus per savaitę. 

Iškilusiais klausimais kreiptis į dietistę K. Vasiliauskienę 

Darbo valandos įstaigoje: trečiadienis 8.00 – 17.00 val. pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. 

 


