
20 DIENŲ PERSPEKTYVINIAI VALGIARAŠČIAI 

I SAVAITĖ 

Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PUSRYČIAI 

Manų košė su uogiene 

Traputis 

Vaisinė arbata su 

medumi 

1000 vaisiai 

Avižinių kruopų košė 

Arbata su citrina 

1000 vaisiai 

„Senelių“ kruopų košė 

su padažu 

Vaisinė arbata 

1000 vaisiai 

Kvietinių kruopų košė 

Pienas 

1000 vaisiai 

Ryžių kruopų košė su 

uogiene 

Žolelių arbata 

1000 vaisiai 

PIETŪS 

Kopūstų sriuba, ruginė 

duona 

Kalakutienos-ryžių 

plovas, 

pomidorų salotos 

Sultys 

Žiedinių kopūstų-

brokolių trinta sriuba, 

ruginė duona 

Žuvies šnicelis, virtos 

bulvės, burokėlių 

salotos 

Vanduo su citrina 

Žirnių-perlinių kruopų 

sriuba, ruginė duona 

Kiaulienos guliašas, 

pilno grūdo 

makaronai, pekino 

kopūstų-pomidorų 

salotos 

Vanduo su citrina 

Burokėlių sriuba su 

pupelėmis, ruginė 

duona 

Kepta vištienos filė, 

bulvių košė 

Morkų-česnakų salotos 

Kompotas 

Raugintų kopūstų 

sriuba, ruginė duona 

Troškintas maltinukas 

su kiaušinio įdaru, virti 

ryžiai, obuolių-

daržovių salotos 

Vanduo su citrina 

VAKARIENĖ 

Troškintos daržovės su 

grietinės-pomidorų 

padažu 

Kefyras 

Varškės-virtų bulvių 

kotletai su grietine 

Erškėtrožių arbata 

Kepti varškėčiai su 

uogiene (iš kvietinių 

speltų miltų) 

Melisų arbata 

Omletas su sūriu, žali 

žirneliai, ruginė 

grūdėta duona 

Juoda arbata su 

medumi 

Morkų-žirnių-bulvių 

troškinys su grietinės-

pomidorų padažu 

Kefyras 

 

 

 

 



II SAVAITĖ 

Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PUSRYČIAI 

Grikių kruopų košė su 

morkomis ir sviestu 

Melisų arbata  

1000 vaisiai 

Virtas kiaušinis su 

žalių žirnelių padažu, 

viso grūdo ruginė 

duona 

Vaisinė arbata  

1000 vaisiai 

Manų košė su sviestu 

Traputis su medumi 

Arbata su citrina 

1000 vaisiai 

Ryžių kruopų košė su 

sviestu 

Kakava 

1000 vaisiai 

Penkių grūdų kruopų 

košė su uogiene 

Arbata su pienu 

1000 vaisiai 

PIETŪS 

Ankštinių daržovių 

sriuba, ruginė duona 

Kalakutienos guliašas, 

bulvių košė 

pekino kopūstų-morkų-

agurkų salotos 

Vanduo su citrina 

Pieniška daržovių 

sriuba, duona 

„Biržų“ kotletas, virti 

makaronai, ridikų-

morkų-obuolių salotos 

Sultys 

Agurkinė sriuba, 

duona 

„Karališki“ balandėliai 

su pomidorų-grietinės 

padažu, virtos bulvės, 

švieži pomidorai  

Uogų kompotas 

Špinatų sriuba su 

bulvėmis, duona 

„Mėgėjų“ maltinukas, 

virti makaronai 

Kopūstų-morkų-

obuolių salotos 

Vanduo su citrina 

Žirnių sriuba, duona 

Žuvies kepinukai, 

bulvių košė, burokėlių 

salotos su aliejumi 

Vanduo su citrina 

VAKARIENĖ 

Virti varškės spygliukai 

su padažu 

Aviečių arbata su 

medumi 

Bulvinės lazdelės su 

grietinės padažu 

Ramunėlių arbata 

Apkepti makaronai su 

sviestu ir varške 

Virtas pienas 

Lietiniai blynai su 

saldžiu padažu 

Kmynų arbata  

Varškės pudingas su 

jogurto padažu 

Čiobrelių arbata 

 

 

 

 

 



III SAVAITĖ 

Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PUSRYČIAI 

Virti pilno grūdo 

makaronai su sūriu, 

natūralus pomidorų 

padažas 

Melisų arbata  

1000 vaisiai 

Tiršta perlinių kruopų 

košė su sviestu 

Virtas pienas  

1000 vaisiai 

Tiršta ryžių kruopų 

košė su sviestu 

Kakava su pienu 

1000 vaisiai 

Miežinių kruopų košė 

Pienas 

1000 vaisiai 

Sausi pusryčių 

dribsniai su medumi 

Pienas 

Bananas 

PIETŪS 

Daržovių-perlinių 

kruopų sriuba, duona 

„Rugelis“ 

Maltos kalakutienos 

šnicelis, virtos bulvės, 

kopūstų-agurkų-

pomidorų salotos 

Sultys 

Ankštinių daržovių 

sriuba, ruginė duona 

Žuvies maltinis, virtos 

bulvės, salotos 

„Naujiena“ 

(burokėliai, obuoliai) 

Vanduo su citrina 

Rūgštynių sriuba, 

ruginė duona 

Jautienos maltinis, 

virti pilno grūdo 

makaronai, pekino 

kopūstų-agurkų salotos  

Vanduo su citrina 

Žiedinių kopūstų 

sriuba, ruginė duona 

Troškinta paukštiena, 

bulvių košė, 

morkų-obuolių-porų 

salotos su grietine 

Vanduo su citrina 

Ryžių-pomidorinė 

sriuba, duona„Rugelis“ 

Kiaulienos kepinukas, 

virtos bulvės, 

pomidorai 

Vanduo su citrina 

VAKARIENĖ 

Bulviniai piršteliai su 

grietine 

Pienas 

Virti varškėčiai (iš 

kvietinių speltų miltų) 

su grietine 

Ramunėlių arbata 

Sklindžiai (iš kvietinių 

speltų miltų) su saldžiu 

padažu 

Čiobrelių arbata 

Kroketai su grietine 

Erškėtrožių arbata  

Varškės-morkų 

apkepas su padažu 

Aviečių arbata 

 

 

 

 

 



IV SAVAITĖ 

Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PUSRYČIAI 

Miežinių dribsnių košė 

su sviestu 

Žolelių arbata  

1000 vaisiai 

Virti pilno grūdo 

makaronai, grietinės-

pomidorų padažas 

Melisų arbata su 

citrina 

1000 vaisiai 

Kvietinių kruopų košė 

su morkomis ir sviestu 

Kakava su pienu 

1000 vaisiai 

Tiršta ryžių kruopų 

košė su uogiene  

Žolelių arbata 

1000 vaisiai 

Tiršta perlinių kruopų 

košė su sviestu 

Virtas pienas 

1000 vaisiai 

PIETŪS 

Burokėlių sriuba, duona 

„Rugelis“ 

Maltos kalakutienos 

šnicelis, bulvių košė, 

salotos „Pavasaris“ 

Sultys 

Raugintų kopūstų 

sriuba, duona 

„Grūdelis“ 

Vištienos kepinukas, 

ryžių košė, salotos 

„Gaidelis“  

Sultys 

Pupelių sriuba, ruginė 

duona 

Kepsnys „Svogūnėlis“, 

virtos bulvės, kopūstų-

obuolių salotos  

Vanduo su citrina 

Trinta daržovių sriuba, 

ruginė duona 

Troškintas maltinis su 

morkų įdaru, bulvių 

košė, 

pekino kopūstų salotos  

Vanduo su citrina 

Ankštinių daržovių 

sriuba su bulvėmis, 

ruginė duona 

Žuvies maltinis, virtos 

bulvės, salotos 

„Naujiena“ 

(burokėliai, obuoliai) 

Vanduo su citrina 

VAKARIENĖ 

Virtų bulvių cepelinai 

su varške, grietinės-

sviesto padažas 

Arbata 

Košė „Niekutis“ 

(bulvės, perlinės 

kruopos), sviesto-

grietinės padažas 

Ramunėlių arbata 

Mažylių blynai su 

grietinės padažu 

Aviečių arbata 

Bulvių-morkų-žirnelių 

troškinys su grietinės-

pomidorų padažu 

Kefyras 

Virti varškėtukai, 

grietinės padažas 

Mėtų arbata su 

medumi 

 

Pagal ES vaisių-pieno rėmimo programą vaikai gauna obuolius, obuolių sultis, ekologišką jogurtą, „pik-nik“ sūrio lazdeles, 

ekologišką pieną „Dobilas“. 


