
 

VALGIARAŠTIS  2022 m. sausio 24 d. – sausio 28 d.   

DARŽELIO VAIKAMS 

Dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pusryčiai  Penkių rūšių kruopų košė 

(1,7) 

Bandelės 

Arbatžolių arbata  

Obuoliai 

Varškės apkepas (1,3,7) 

Natūralaus jogurto padažas, 

uogienė 

Vaisinė arbata 

Bananai 

 

Pieniška manų  košė  su 

sviestu ir uogiene (1,7) 

Arbatžolių arbata  

Melionai 

Sumuštinis su fermentiniu 

sūriu 

Jogurtas su skoniu 

Arbatžolių arbata 

Vynuogės 

Pieniška miežinių kruopų 

košė su sviestu (1,7) 

Vaisinė arbata 

Kiviai 

Pietūs  Stalo vanduo   

Šviežių kopūstų sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Troškinti vištienos 

maltinukai (1,3) 

Pilno grūdo virti makaronai 

(1) 
Agurkai, pomidorai 

 

 

Stalo vanduo 

Barščių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Žemaičių blynai su kiauliena 

(1,3) 

Grietinės padažas 

 

 

 

 

Stalo vanduo 

Pupelių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kiaulienos maltiniai 

Bulvių košė 

Morkų salotos su obuoliais 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Daržovių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kepta menkių filė (4) 

Biri ryžių košė su sviestu 

Gūžinės salotos su šviežiomis 

daržovėmis 

    

 

 

Stalo vanduo 

Agurkinė sriuba su 

perlinėmis kruopomis (1) 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Karališki balandėliai  

Virtos bulvės 

Agurkai, paprikos 

 

 

Pavakariai  Virti varškėčiai (1,3,7) 

Natūralaus jogurto ir uogų 

padažas 

Vaisinė arbata 

Pieniška grikių sriuba (7) 

Grikių trapučiai 

Varškės sūreliai be glaisto 

Omletas (3) 

Duona su sviestu (1,7) 

Pjaustyti pomidorai 

Arbatžolių arbata 

Sklindžiai su bananais (1,3,7) 

Natūralaus jogurto ir uogų 

padažas 

Arbatžolių arbata 

Daržovių troškinys su 

vištienos kukuliukais 

Kefyras 

 

Skliausteliuose pažymėti patiekale esantys alergenai! 

 

 



 

VALGIARAŠTIS  2022 m. sausio 24 d. – sausio 28 d. 

MOKINIAMS 

Dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pietūs  Stalo vanduo   

Šviežių kopūstų sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Troškinti vištienos 

maltinukai (1,3) 

Pilno grūdo virti makaronai 

(1) 
Agurkai, pomidorai 

 

 

 

 

Obuoliai 

 

Stalo vanduo 

Barščių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Žemaičių blynai su kiauliena 

(1,3) 

Grietinės padažas 

 

 

 

 

 

 

Bananai 

Stalo vanduo 

Pupelių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kiaulienos maltiniai 

Bulvių košė 

Morkų salotos su obuoliais 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės 

Stalo vanduo  

Daržovių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kepta menkių filė (4) 

Biri ryžių košė su sviestu 

Gūžinės salotos su šviežiomis 

daržovėmis 

    

 

 

 

 

Kiviai 

Stalo vanduo 

Agurkinė sriuba su 

perlinėmis kruopomis (1) 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Karališki balandėliai  

Virtos bulvės 

Agurkai, paprikos 

 

 

 

 

 

Varškės sūreliai be glaisto 

Pavakariai  Virti varškėčiai (1,3,7) 

Natūralaus jogurto ir uogų 

padažas 

Vaisinė arbata 

Pieniška grikių sriuba (7) 

Grikių trapučiai 

Varškės sūreliai be glaisto 

Omletas (3) 

Duona su sviestu (1,7) 

Pjaustyti pomidorai 

Arbatžolių arbata 

Sklindžiai su bananais (1,3,7) 

Natūralaus jogurto ir uogų 

padažas 

Arbatžolių arbata 

Daržovių troškinys su 

vištienos kukuliukais 

Kefyras 

 

Skliausteliuose pažymėti patiekale esantys alergenai! 

 

 


