
VALGIARAŠTIS  
II savaitė 

Nurodyta vienos porcijos išeiga gramais lopšelio ir darželio ugdytiniams 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI 
Pieniška trijų grūdų dribsnių 

košė (1,3)  – 150/200 

Sviestas (7)  – 5/5 

Pienas (7) – 150/150 

Sezoniniai vaisiai 

Grikių kruopų košė – 150/200 

Šalto spaudimo nerafinuotas 

alyvuogių aliejus – 5/5 

Pienas – 150/200 

Sezoniniai vaisiai  

Kukurūzų kruopų košė (1) – 

150/200 

Arbatžolių arbata – 150/200 

Sūrio lazdelė (7) – 25/35 

Sezoniniai vaisiai 

Pieniška miežių kruopų košė (1,7)  

– 150/200 

Sviestas (7) – 5/7 

Kmynų arbata su pienu (7)  – 

150/200 

Pieniška perlinių kruopų košė (1,7) 

– 150/200 

Sviestas (7) – 4,5/5 

Varškės sūris (7) – 20/30 

Duona – 30/30 

Arbatžolių arbata – 150/200 

PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS 

Žirnių – perlinių kruopų sriuba 

– 100/150 

Duona (1) – 25/30 

Troškinta paukštiena su 

morkomis ir svogūnais – 

48,5/21,5, 55/25 

Virti spelta arba pilno grūdo 

makaronai (1) – 60/80 

Morkų salotos su šalto 

spaudimo nerafinuotu aliejumi 

– 70/80 

Vanduo su citrina – 150/200 

Rūgštynių sriuba – 100/150 

Grietinė – 5/5 

Duona – 25/30 

Pupelių troškinys su kiaulienos 

kumpiu – 70/30, 84/36 

Virtos bulvės – 70/70 

Pomidorų salotos su šalto 

spaudimo nerafinuotu aliejumi 

– 50/50 

Morkų lazdelės – 40/50 

Vanduo su citrina – 150/200 

Šviežių kopūstų sriuba su 

bulvėmis (7) – 100/150 

Grietinė (7) – 5/5 

Duona (1) – 30/30 

Kapotos vištienos filė 

kepsniukas – 60/80 

Biri ryžių kruopų košė – 70/80 

Pekino kopūstų, agurkų ir 

pomidorų salotos su šalto 

spaudimo nerafinuotu aliejumi – 

70/80 

Vanduo 

Raugintų kopūstų sriuba (7) – 

100/150 

Grietinė (7) – 5/5 

Duona (1) – 30/35 

Lašiša su ryžiais ir daržovėmis 

(1,4)  – 54,5/45/11,5, 66,8/54/14,2 

Rauginti ar marinuoti, švieži 

agurkai – 40/50 

Morkų lazdelės – 40/40 

Vanduo su citrina – 150/200 

Barščių sriuba – 100/150 

Duona (1) – 30/30 

Virti viso grūdo makaronai su 

maltos kiaulienos padažu (1) – 

121,5/28,5, 162/38 

Rauginti ar marinuoti, švieži 

agurkai – 40/50 

Morkų lazdelės – 40/50 

Vanduo 

VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ VAKARIENĖ 

Lietiniai blynai (1,3,7) – 

110/150 

Trintos uogos – 30/30 

Virtų bulvių blyneliai (1,3) – 

130/150 

Grietinė (7)– 18/20 

Kefyras (7) – 150/200 

Virti varškėčiai – 110/140 

Grietinės padažas – 20/25 

Arbatžolių arbata – 150/200 

Omletas (1,3,7) – 110/110 

Duona (1) – 30/30 

Agurkas – 60/60 

Pienas (7) – 100/100 

Sezoniniai vaisiai 

Varškės apkepas (1,3,7) – 120/150 

Trintos uogos – 30/30 

Sezoniniai vaisiai 

Per savaitę  bus dalinami lietuviški obuoliai ir/arba morkos bei pienas (finansuojami pagal „VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ programą ) 

(1) Glitimo turintys produktai/patiekalai; (3) Kiaušinio turintys produktai/patiekalai; (4) Žuvys ir jų produktai; (7) Laktozės turintys produktai/patiekalai. 

Maisto saugos ir sudėties klausimais skambinti Kauno m. visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistei Brigitai Meiglaitei +37061795105 arba rašyti el. paštu 

brigita.meiglaite@kaunovsb.lt, valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nemokama telefono linija 8 800 404 03 (visą parą). 
 

 


