
 

 

VALGIARAŠTIS  DARŽELIUI 

II SAVAITĖ 

 

PIRMADIENIS 

PUSRYČIAI: Penkių javų dr. košė (T) (200). Sviestas (7). Duoniukai/trapučiai (15). Moliūgų ir avinžirnių 

užtepėlė (20). Kmynų arbata nesaldinta (200). 

PIETŪS: *Ryžių kr. sriuba su pomidorais (TA) (150). Ruginė duona (30). Kiaulienos mažylių balandėlis (T) 

(120). Virtos bulvės (TA) (80). **Daržovių salotos su neraf. al. (80). Pagardintas stalo vanduo (200).  

*Vaisiai (120) 

VAKARIENĖ: Virti varškėčiai (T) (150). Saldus jogurto padažas (30). Arbatžolių arbata nesaldinta (200). 

 

ANTRADIENIS 

PUSRYČIAI: Avižinių kruopų košė (T) (200). Sviestas (5). Trintų uogų padažas su bananais (20). Šviesi 

duona su sviestu (20/3). Žolelių arbata, nesaldinta (200). 

PIETŪS: *Trinta cukinijų/moliūgų sriuba (TA) (150). Ruginė duona (20). Troškinta vištiena (T) (70/50). 

Virtos kvietinės Bulgur kr. (TA) (80). **Daržovių salotos su neraf. aliej. (80). Pagardintas stalo vanduo (200). 

*Vaisiai (100) 

VAKARIENĖ: Sklindžiai (150). Jogurto ir uogienės padažas (30). Arbatžolių arbata su citrina, nesald. (200). 

 

TREČIADIENIS 

PUSRYČIAI: Omletas (T) (100). **Daržovės (40). Ž.žirneliai/kukurūzai (konserv.) (20). Šviesi duona su 

sviestu (35/7). Arbatžolių arbata nesaldinta (200). 

PIETŪS: *Žirnių ir perlinių kr. sriuba (TA) (150). Ruginė duona (20). Jautienos kukuliai (T) (80). Bulvių 

košė su morkomis (TA) (80). **Daržovės (30). **Daržovių salotos su neraf. aliej. (50). Pagardintas stalo 

vanduo (200). 

*Vaisiai (80). 

VAKARIENĖ: Pieniška makaronų sriuba (T) (200). Bandelė (50). Kmynų arbata nesaldinta (200). 

 

KETVIRTADIENIS 

PUSRYČIAI: Kukurūzų kruopų košė (T) (200). Sviestas (8). Cinamonas su cukrumi (4). Kakava su pienu 

saldinta (200). Sausučiai (10). 

PIETŪS: *Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (TA) (150). Ruginė duona (30). Kepta žuvis (riebi) (T) (75). 

Virtos kruopos (TA) (80). **Daržovės (80). Pagardintas stalo vanduo (200). 

*Vaisiai (120) 

VAKARIENĖ: Žirnių-bulvių košė (200). **Daržovės (50). Arbatžolių arbata nesaldinta (200). 

 

PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI: Miežinių kruopų košė (TA) (200). Neraf. aliejus (7). Duoniukai/trapučiai su lydytu sūriu 

(15/20). Arbatžolių arbata nesaldinta (200). 

PIETŪS: *Barščiai su bulvėmis (TA) (150). Grietinė (10). Ruginė duona (30). Kalakutienos maltinukas (T) 

(80). Bulvių košė (T) (80). **Daržovės (40). **Daržovių salotos su neraf. aliej. (40). Pagardintas stalo 

vanduo (200). 

*Vaisiai (150) 

VAKARIENĖ: Varškės ir ryžių apkepas (T) (150). Jogurtas (20). Trintų uogų padažas (15). Kmynų arbata 

nesaldinta (200). 

* - pažymėtus patiekalus rekomenduojama tiekti atskiru maitinimu. 

**- rekomenduojama rinktis pagal sezoniškumą. 

T - tausojantis; A – augalinis 

 


