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                                                                            1 savaitė   

                                                                                                                                                                                            

 Pusryčiai Pietūs Vakarienė 

1 

 1. Nesaldinta arbatžolių  

arbata -200 

2. Tiršta penkių javų dribsnių košė 

su sviestu -200/8 

3.Traputis-10 

4.Pupelių užtepėlė -20 

5. Vaisiai*-100 

1.Vanduo -200  

2.Žirnių-perlinių kruopų sriuba su grietinė - 200/8 

3.Ruginė duona - 30 

4.Kiaulienos guliašas - 75/45 

5.Bulvės - 80 

6.Morkų salotos su alyvuogių aliejumi-40 

7. Švieži agurkai - 40 

8.Vanduo su džiovintų uogų milteliais-200 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Lietiniai su bananais (su pienu)-100/50 

3.Natūralus jogurtas-20 

4.Trintas šaldytų uogų padažas-20 

 

2 

1. Nesaldinta arbatžolių  

arbata -200 

2.Kukurūzų kruopų košė su sviestu 

- 200/8 

3. Duoniukai-15 

4. Varškės užtepėlė -20 

 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Rūgštynių  sriuba  su bulvėmis ir grietinė - 200/8 

3.Ruginė duona -30 

4.Troškintas jautienos maltinukas -75 

5.Virtos perlinės kruopos -80 

6.Kopūstų salotos su morkomis ir alyvuogių aliejumi -50 

7.Konservuoti kukurūzai -20 

8.Vaisiai*-100 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Troškinta kalakutiena – 60/40 

3.Daržoviių (burokėlių ,bulvių, agurkų) 

salotos su alyvuogių aliejumi – 100 

4. Traputis- 10 

 

3 

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata -200/7 

2.Tiršta perlinių kruopų košė su 

sviestu -200/8 

3.Sūrio lazdelė- 20 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Kopūstų  sriuba su bulvėmis ir grietine -200/8 

3.Ruginė duona - 30 

4.Keptas žuvies maltinukas -75 

5.Virti ryžiai -80 

6.Burokėlių salotos -50 

7.Konservuoti žirneliai -20 

8.Vaisiai*-80 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata citrina -200 

2.Virti makaronai su troškintos mėsos ir 

pomidorų  padažu – Bolonijos padažu 125/75 

3.Sausučiai -10 

4 

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata su pienu -200 

2.Omletas – 100 

3.Pomidorų salotos su alyvuogių 

aliejumi - 70 

4.Šviesi duona -30 

 

1.Vanduo su apelsinais-200 

2.Bulvių  sriuba su miežinėmis kruopomis ir grietine-200/8 

3.Ruginė duona– 30 

4.Keptos vištienos lazdelės -75 

5.Bulvių košė su ciberžole - 80 

6.Šviežių agurkų salotos su grietine -70 

7.Vaisiai* -100 

1.Pieniška makaronų  sriuba -200 

2.Pieniškas riestainis -50 

 

5 

1.Nesaldinta kmynų 

arbata -200 

2.Ryžių košė su sviestu -200/7 

3.Trintas šaldytų 

uogų padažas -20 

4.Natūralus jogurtas -120 

5. Vaisiai- 100 

1.Vanduo  su mėtų lapeliais -200 

2.Barščiai su bulvėmis ir grietine -200/8 

3.Ruginė duona - 30 

4.Keptos maltos kiaulienos dešrelės -80 

5.Virtos bulvės - 80 

6.Morkų salotos su obuoliais ir alyvuogių aliejumi -50 

7.Švieži agurkai -20 

1.Nesaldinta žolelių arbata - 200 

2.Virti varškėčiai -150 

3.Natūralaus jogurto ir uogienės padažas- 35 

 

 

*Vaisius ugdytiniams rekomenduojama  pateikti atskiru maitinimu 
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                                                                                        2 savaitė   

 

1 

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata su citrina-200 

 2.Miežinių kruopų  košė 

su sviestu-200/7 

3.Šviesi duona-25 

4. Morkų užtepėlė -20  

5.Vaisiai -80 

1.Vanduo su džiovintų uogų milteliais-200 

2.Pupelių sriuba su bulvėmis ir vištienos gabaliukais  -175/25 

3.Ruginė duona-30  

4.Kiaulienos maltinukas-75  

5.Bulvės -80 

6.Šviežių agurkų ir pomidorų salotos su grietinė -70  

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata -200 

2.Kepti varškėčiai -120 

3.Natūralus jogurtas-25 

4.Trintas šaldytų uogų padažas -15 

2 

1.Saldinta kakava  su pienu-200 

2.Avižinių dribsnių  košė  

su bananais ir sviestu -200/7 

1.Vanduo su mėtų lapeliais -200 

2.Bulvių sriuba su mėsos kukulaičiais ir grietinė 200/8 

3.Ruginė duona-30  

4.Vištienos kepinukas -75 

5.Bulvės-80  

6.Morkų salotos su saulėgrąžomis  ir alyvuogių aliejumi  

 -50 

7.Pomidorai -20  

 8.Vaisiai-120- 

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata -200 

2.Makaronai su varškė ir sviestu -150/50/5 

3 

1.Nesaldinta kmynų  arbata -200 

2.Kvietinių kruopų košė su sviestu 

200/8  

3.Sūrio lazdelė -20 

 

1.Vanduo  su mėtų lapeliais -200 

2.Ryžių- pomidorų sriuba su grietine  200/8 

3.Ruginė duona -30 

4.Virti kalakutienos kukuliai -70  

5.Keptų daržovių padažas -26 

6.Virti grikiai -80 

7.Pekino kopūstų - agurkų salotos su alyvuogių aliejumi  

 -70 

8.Vaisiai -80 

 

1.Nesaldinta arbatžolių  

arbata  -200 

2.Sklindžiai su obuoliais (su pienu) -120 

3.Natūralaus jogurto ir uogienės padažas -35 

 

4 

1.Saldinta kakava su pienu  -200 

2.Kiaušinių košė -80  

3.Šv. agurkų- pomidorų salotos 

su alyvuogių aliejumi -60 

4.Šviesi duona su sviestu – 30/6 

 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Kopūstų sriuba su bulvėmis ir grietine -200/8  

3.Ruginė duona -30  

4.Žuvies šnicelis -80 

5.Bulvių košė -80  

6.Burokėlių salotos su žirneliais - 50 

7.Švieži agurkai -20  

8.Vaisiai -100 

1.Pieniška ryžių sriuba  -200 

2.Pieniškas riestainis -50 

 

5 

1.Nesaldinta arbatžolių   arbata- 200 

2.Grikių kruopų košė su sviestu -

200/7 

3.Duoniukai  -15 

4.Pupelių užtepėlė -20 

 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Barščiai su bulvėmis ir grietinė -200/8  

3.Ruginė duona -30 

4.Kiaulienos-ryžių plovas -150/50 

5.Šv. agurkai - 40 

6.Šv.pomidorai  -30 

7.Vaisiai- 80 

1.Kefyras  -200 

2.Bulvių, morkų ir žirnių troškinys -200  

3.Sausučiai -10 
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                                                                                                        3 savaitė   

*Vaisius ugdytiniams rekomenduojama pateikti atskiru maitinimu 

 

 

 

 Pusryčiai Pietūs Vakarienė 

1 

1.Arbatžolių arbata nesaldinta -200 

2.Ryžių košė su sviestu -200/8 

3.Trintas šaldytų uogų padažas-20 

 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Trinta daržovių sriuba su  grietine -200/8 

3.Skriebučiai– 10 

4.Jautienos befstrogenas -50/30 

5.Bulvių košė su ciberžole  - 80 

6.Morkų salotos su saulėgrąžomis ir alyvuogių aliejumi -40 

7.Pomidorai-30 

8.Vaisiai* -100 

1.Nesaldinta žolelių  arbata -200 

2.Varškės spygliukai -150 

3.Grietinės padažas su sviestu -25 

 

2 

1.Kakava su pienu saldinta-200 

2.Tiršta perlinių kruopų košė su sviestu-200/8 

 

1.Vanduo  su apelsinu-200 

2.Barščiai su pupelėmis ir grietine -200/8 

3.Ruginė duona– 30 

4.Keptas vištienos maltinukas -75 

5.Bulvės -80 

6.Konservuoti žirneliai -20 

7.Pomidorų salotos su alyvuogių aliejumi -50 

8.Vaisiai*-150 

1.Nesaldinta žolelių arbata–200 

2.Virti makaronai su sviesto-grietinės 

padažu -200/20 

 

3 

1.Nesaldinta žolelių  arbata -200 

2.Virti kiaušiniai -60 

3.Konservuoti žirneliai -30 

4.Pomidorai -30 

5.Šviesi duona su sviestu - 35/7 

6.Vaisiai*-150 

1.Vanduo  su agurkais -200 

2.Bulvių  sriuba su mėsos kukuliais ir grietinė -200/24/8 

3.Ruginė duona - 30 

4.Troškintas kiaulienos vyniotinis su kiaušinių įdaru -75 

5.Virti grikiai -80 

6.Pekino kopūstų –agurkų salotos su alyvuogių aliejumi -70 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata-200 

2.Sklindžiai su  obuoliais -120 

3.Natūralaus jogurto ir uogienės 

padažas -35 

 

 

4 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Tiršta avižinių dribsnių  košė su sviestu -200/8 

3.Duoniukai -10 

4.Morkų užtepėlė -20 

 

1.Vanduo su citrina ir  mėtų lapeliais -200 

2.Agurkinė sriuba su perlinėmis kruopomis  ir grietinė - 200/8 

3.Ruginė duona - 30 

4.Keptas žuvies maltinukas -75 

5.Troškinti ryžiai su ciberžolėmis -80 

6.Burokėlių salotos su obuoliais ir alyvuogių aliejumi-50 

7.Pomidorai -20 

 8.Vaisiai*-80 

1.Nesaldinta žolelių arbata -200 

2.Varškės apkepas -150 

3.Natūralaus jogurto ir uogienės 

padažas -35 

 

5 

1.Nesaldinta arbatžolių  arbata -200 

2.Manų kruopų  košė su cinamonu  ir cukrumi -

200/4 

3.Trapučiai -20 

4.Varškės užtepėlė -20 

5.Vaisiai*-80 

1.Vanduo su mėtų lapeliais -200 

2.Žirnių sriuba su grietinė - 200/8 

3.Ruginė duona -30 

4.Kiaulienos kepinukai -75 

5.Virti ryžiai-80 

6.Kopūstų salotos su morkomis  ir alyvuogių aliejumi -40 

7.Pomidorai -30 

1.Arbatžolių arbata nesaldinta -200 

2.Lietiniai su varškė(su pienu) -120/48 

3.Trintas šaldytų uogų padažas -10 

4.Natūralus jogurtas -20 

 



4 

 

                                                                                                 4 savaitė   

*Vaisius ugdytiniams rekomenduojama pateikti atskiru maitinimu 

 

 Pusryčiai Pietūs Vakarienė 

1 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Tiršta perlinių kruopų  košė -200 

3.Keptų daržovių padažas -26 

1.Vanduo su apelsinais -200 

2.Ryžių-pomidorų sriuba su grietinė - 200/8 

3.Ruginė duona- 30 

4.Troškintos kiaulienos lazdelės -75 

5.Bulvių košė -80 

6.Morkų salotos su obuoliais  ir alyvuogių aliejumi -40 

7. Švieži agurkai -30 

8.Vaisiai*-100 

1.Nesaldinta kmynų arbata -200 

2.Virti varškėčiai-150 

3.Natūralaus jogurto ir uogienės padažas -35 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Kvietinių kruopų košė su sviestu -

200/8 

3.Duoniukai -15 

4.Pupelių užtepėlė -20 

 

1.Vanduo  su džiovintų uogų milteliais -200 

2.Pupelių sriuba su  vištienos gabaliukais -172/25 

3.Ruginė duona -30 

4.Kalakutienos pjausnys -80 

5.Virtos perlinės kruopos -80 

6.Pekino kopūstų -agurkų salotos su alyvuogių aliejumi -70 

7.Vaisiai* -100 

1. 1.Nesaldinta arbatžolių arbata -200 

2.Varškės spygliukai -150 

3. Grietinės padažas su sviestu -25 

 

3 

1.Nesaldinta žolelių arbata -200 

2.Avižinių dribsnių košė su bananais ir 

sviestu -200/8 

3.Vaisiai*-100 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Barščiai su bulvėmis ir grietine-200/8 

3.Ruginė duona- 30 

4.Troškinta vištiena -60/40 

5.Troškinti ryžiai su ciberžolėmis -80 

6.Kopūstų salotos su pomidorais ,agurkais ir alyvuogių aliejumi -70 

    

1.Nesaldinta arbatžolių arbata–200 

2.Virti makaronai su fermentinių sūriu -

200/25 

 

4 

1.Nesaldinta arbatžolių arbata-200 

2.Omletas su sūriu -110 

3.Agurkų-pomidorų salotomis su 

grietine -60 

4.Šviesi duona -35 

 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Bulvių  sriuba su mėsos kukulaičiais -200/40 

3.Ruginė duona- 30 

4.Žuvies šnicelis -80 

5.Virtos bulvės- 80 

6.Burokėlių salotos -50 

7.Pomidorai -20 

 8.Vaisiai*-100 

1.Pieniška makaronų  sriuba -200 

2.Bandelė -50 

 

5 

1.Nesaldinta arbatžolių  arbata -200 

2.Tiršta penkių javų dribsnių košė su 

sviestu -200/8 

3.Sūrio lazdelė -20 

1.Vanduo su citrina -200 

2.Sriuba su jautienos gabaliukais ir žiediniais kopūstais -175/25 

3.Ruginė duona– 30 

4.Kiaulienos maltinukas -75 

5.Virti grikiai -80 

6.Morkų salotos su alyvuogių aliejumi -50 

7.Pomidorai -20 

8.Vaisiai*-100 

1.Nesaldinta kmynų arbata-200 

2.Lietiniai su bananais -100/50 

3.Natūralus jogurtas -25 

4.Trintų šaldytų uogų padažas -20 

 

 


