
VALGIARAŠTIS  2022 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 12 d. / ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pusryčiai  

 

 

 

Pieniška manų kruopų košė 

su sviestu ir uogiene (1,7) 

Arbatžolių arbata 

Obuoliai 

Virtas kiaušinis (3) 

Sumuštinis su sviestu (1,7) 

Arbatžolių arbata 

Bananai 

 

Pieniška avižinių dribsnių 

košė (1,7) 

Vaisinė arbata 

Vynuogės 

 

Pieniška ryžių košė (7) 

Uogienė 

Arbatžolių arbata 

Melionai 

Miežinė kruopų košė su 

pienu ir sviestu (1,7) 

Vaisinė arbata  

Kriaušės 

Pietūs  Stalo vanduo   

Žaliųjų žirnelių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kapotos vištienos 

kepsniukai (1,3,7) 

Virtos grikių kruopos  

Kopūstų – morkų salotos 

 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Lęšių sriuba  

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Virtų bulvių cepelinai su 

kiauliena 

Grietinės padažas 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Daržovių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kiaulienos maltiniai (1,3) 

Pilno grūdo makaronai (1,7) 

Burokėlių salotos su žirneliais  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo 

Ryžių – pomidorų sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Žuvies maltiniai (1,3,47) 

Bulvių košė (7) 

Pekino kopūstų salotos su 

agurkais 

 

Kepta jūrinės lydekos filė (4) 

Bulvių košė (7) 

Pekino kopūstų salotos su 

agurkais 

 

Stalo vanduo 

Barščių sriuba  

Viso grūdo ruginė duona 

(1) 

Plovas su kiauliena 

Agurkai, paprikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavakariai  Virti varškėčiai (1,3,7) 

Sviesto – grietinės padažas 

Arbatžolių arbata 

Pieniška perlinių kruopų 

sriuba (1,7) 

Grikių traputis 

 

Blynai su obuoliais (1,3,7) 

Trintų uogų padažas  

Vaisinė arbata 

 

Karšti sumuštiniai su 

pomidorų padažu  ir sūriu 

(1,7) 

Arbatžolių arbata 

Bandelės (1,3,7) 

Pienas 

 

 

Skliausteliuose pažymėti patiekale esantys alergenai! 

 

 



 

VALGIARAŠTIS  2022 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 12 d.  /  individualus/pritaikytas maitinimas (1 variantas) 

Dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pusryčiai  Manų kruopų košė su 

uogiene (1) 

Arbatžolių arbata 

Obuoliai 

Virtas kiaušinis (3) 

Viso grūdo ruginė duona su 

sviestu (1,7) 

Arbatžolių arbata 

Bananai 

Grikių kruopų košė su sviestu 

(7) 

Vaisinė arbata 

Vynuogės 

Biri ryžių košė su sviestu (7) 

Uogienė 

Arbatžolių arbata 

Melionai 
 

Miežinių kruopų košė (1) 

Arbatžolių arbata  

Kriaušės 

Pietūs  Stalo vanduo   

Žaliųjų žirnelių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Vištienos kepinukai 

Virtos grikių kruopos  

Kopūstų – morkų salotos 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Lęšių sriuba  

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Virtų bulvių cepelinai su 

kiauliena 

Natūralus jogurtas 

 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Daržovių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kiaulienos maltiniai (1,3) 

Pilno grūdo makaronai (1) 

Burokėlių salotos su žirneliais  

 

 

 

 

 

Stalo vanduo 

Ryžių - pomidorų sriuba (1) 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Kepta jūrinės lydekos filė 

Virtos bulvės 

Pekino kopūstų salotos su 

agurkais 

 

Stalo vanduo 

Barščių sriuba 

Viso grūdo ruginė duona (1) 

Plovas su kiauliena 

Agurkai, paprikos 

 

 

 

 

 

 

 

Pavakariai  Virti varškėčiai (1,3,7) 

Natūralaus jogurto padažas 

Arbatžolių arbata 

Biri perlinių kruopų košė (1) 

Viso grūdo ruginės duonos 

sumuštinis su varškės sūriu 

(1,7) 

Vaisinė arbata 
 

Blynai su obuoliais (1,3) 

Trintų uogų padažas 

Arbatžolių arbata 

 

Karšti sumuštiniai su 

pomidorų padažu  ir sūriu 

(1,7) 

Arbatžolių arbata 

 

 

 

 

 

Bandelės (1,3,7) 

Arbatžolių arbata 

 

 

Skliausteliuose pažymėti patiekale esantys alergenai! 

 



 

VALGIARAŠTIS  2022 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 12 d.  /  individualus/pritaikytas maitinimas (2 variantas) 

Dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pusryčiai  Kukurūzų kruopų košė su 

sviestu ir uogomis 

Arbatžolių arbata 

Obuoliai 

Virtas kiaušinis (3) 

Viso grūdo ruginė duona su 

sviestu(1,7) 

Arbatžolių arbata 

Obuoliai 

Grikių kruopų košė su sviestu 

(7) 

Vaisinė arbata 

Vynuogės 

Sorų kruopų košė  

Arbatžolių arbata 

Melionai 
 

Perlinio kuskuso kruopų košė 

su sviestu (7) 

Arbatžolių arbata  

Kriaušės 

Pietūs  Stalo vanduo   

Žaliųjų žirnelių sriuba 

Vištienos kepinukai 

Virtos grikių kruopos  

Kopūstų – morkų salotos 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Lęšių sriuba  

Troškinta kiauliena su 

daržovėmis  

Biri kukurūzų košė 

Morkų salotos 

 

 

 

 

 

Stalo vanduo  

Daržovių sriuba 

Kiaulienos maltiniai (1,3) 

Sorų kruopų košė 

Burokėlių salotos su žirneliais  

 

 

Stalo vanduo 

Pomidorinė sriuba (1) 

Kepta jūrinės lydekos filė 

Virtos grikių kruopos 

Pekino salotos su agurkais 

 

 

 

Stalo vanduo 

Barščių sriuba 

Mėsos – daržovių troškinys 

Agurkai, pomidorai 

 

 

 

 

 

 

 

Pavakariai  Virti varškėčiai (1,3,7) 

Natūralaus jogurto padažas 

Arbatžolių arbata  

 

Grikių makaronai 

Vaisinė arbata 
 

Grikių miltų blynai su 

obuoliais (3) 

Trintų uogų padažas 

Arbatžolių arbata 

 

Viso grūdo ruginės duonos 

sumuštinis su dešra (1,7) 

Arbatžolių arbata 

 

 

 

 

Sorų kruopų košė  

Viso grūdo ruginės duonos 

sumuštinis su varškės sūriu 

(1,7) 

Arbatžolių arbata 

 

 

Skliausteliuose pažymėti patiekale esantys alergenai! 

 


