
15 dienų valgiaraštis 1 savaitė
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai
Avižinių dribsnių košė su

sviestu (82%) (3,5)
Omletas su sviestu (82%) (2,3,5) Biri žalių grikių košė su sviestu

(82%) (3)
Plikytų ryžių košė su

sviestu(82%) (3)
Miežinių kruopų košė su

sviestu(82%) (3)
Viso grūdo duona su sviestu

(3,5)
Šviežias agurkas, pomidoras Traputis (5) Uogienė Viso grūdo traški duona su

sviestu 82%) (3,5)
Sezoniniai vaisiai, uogos,

daržovės
Duona (5) Trinta varškė(9%) (3) Sezoniniai vaisiai, uogos,

daržovės
Nesaldi arbata

Nesaldi arbata Sezoniniai vaisiai, uogos,
daržovės

Nesaldi arbata Nesaldi arbata Sezoniniai vaisiai, uogos,
daržovės

Nesaldi arbata

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs
Pertrinta moliūgų(cukinijų)

sriuba (augalinis)
Kopūstų sriuba (augalinis) Žirnių sriuba (augalinis) Burokėlių sriuba (augalinis) Daržovių sriuba 

(augalinis)
Grietinė 30% rieb. (3) Duona (3) Duona (5) Duona (5) Duona (5)

Vištienos kukuliai (2,3)
(tausojantis)

Kepta vištienos filė Kiaulienos guliašas(tausojantis) Kiaulienos kepsnys
(nugarinė)

Žuvies šnicelis (jūros
lydeka)(tausojantis) (2,4)

Duona (5) Biri perlinių kruopų košė (3) Biri ryžių košė (3) Virtos bulvės Biri grikių kruopų košė (3)
Troškinti kopūstai su 
morkomis, svogūnais

Pomidorų ,agurkų salotos su tyru
alyvuogių aliejumi

Švieži pomidorai ir agurkai Švieži agurkai, pomidorai Burokėlių mišrainė su
agurkais, žirneliais

Vaisiai Daržovių lėkštelė Vanduo Vanduo Daržovių lėkštelė
Vanduo Vaisiai Vaisiai Vaisiai Vaisiai

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė
Virti varškėčiai(varškė 9%)
su viso grūdo miltais (2,3,5)

Lietiniai blynai su viso grūdo
miltais (2,3)

Apkeptos bulvės (3) Kepti varškėčiai  (9%)(2,3) Trinta varškė(9%) su
uogiene (2,3)

Sviesto(82%) ir 
grietinės(30%)(3)

Nesaldintas jogurtas (3) su
uogiene

Grietinė (30% rieb.) (3) Grietinė (30%) (3) Viso grūdo traški duona 
(5)

Nesaldi arbata Nesaldi arbata Konservuoti agurkai ir žirneliai Traputis Nesaldi arbata
Nesaldi arbata Nesaldi arbata

MAISTO ALERGENAI: Pieno alergenai (pienas, varškė) – 3
Žemės ir medžio riešutai (migdolai, lazdyno, žemės) – 1 Vėžiagyvių bei žuvų alergenai (žuvys, krabai) – 4
Kiaušiniai (kiaušinio baltymas) – 2 Grūdinių ir ankštinių augalų alergenai (soja ir jos produktai, sezamo sėklos, rugiai, kviečiai,

ryžiai) – 5



15 dienų valgiaraštis 2 savaitė
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai
Kvietinių kruopų košė su

sviestu(82%) (3,5)
Varškės apkepas(9%)
(tausojantis)

Penkių grūdų dribsnių košė (3,5) Virti varškėčiai(9%) (2,3,5) Manų košė su selenėlėmis
ir sviestu  (82%) (3,5)

Duona su sviestu(82%) ir 
pomidoru (3,5)

Ekologiškas jogurtas (3) Traputis,  Nesaldi arbata Sviesto(82%) grietinės
(15%)padažas (3)

Kepti sumuštiniai su
varške(9%) ir obuoliais

(3,5)
Nesaldi arbata,   vaisiai Šaldytos uogos Traškios morkytės Nesaldi arbata , vaisiai Nesaldi arbata

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs
Daržovių sriuba (augalinis) Žirnių sriuba (augalinis) Burokėlių sriuba (augalinis) Agurkinė sriuba (augalinis) Kopūstų sriuba (augalinis)

Duona (5) Duona (5) Duona (5) Duona (5) Duona (5)
Varškės cepelinai su mėsa

(kalakutiena)(2,3)
Kalakutienos šnicelis (2) Vištienos plovas su rudaisiais

ryžiais (5)(tausojantis)
Kiaulienos guliašas

(tausojantis)
Kepta žuvis (tilapija)

Sviesto grietinės padažas (3) Virtos bulvės Pomidorų salotos su tyru
aliejumi (3)

Bulvių košė (3) Biri grikių kruopų košė (3)

Vanduo  Kopūstų, pomidorų, agurkų
salotos su alyvuogių aliejumi (3)

Vanduo Pekino kopūstų salotos su
pomidorais ir aliejumi

Burokėlių, žirnelių salotos
su tyru aliejumi

Vaisiai Vanduo Daržovių lėkštelė Vanduo 
Vaisiai Vaisiai

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė
Daržovių-grikių troškinys 
(tausojantis)

Grikių kruopų košė su 
sviestu(82%) (3)

Avižinių dribsnių blynai su
obuoliais (2,3,5)

Miežinių kruopų košė su 
sviestu(82%) (3,5)

Troškinti makaronai su
grietine(30%) ir sviestu

(82%)(2,3,5)
Pienas (2,5%) (3) Traputis Nesaldintas jogurtas (3) Viso grūdo duona su sviestu 

(82%)
Konservuotas agurkas

Arbatiniai traškučiai (2,3,5) Nesaldi arbata Sezoniniai vaisiai, uogos,
daržovės

Vaisiai Vaisiai

Nesaldinta arbata Nesaldi arbata Nesaldi arbata

MAISTO ALERGENAI: Pieno alergenai (pienas, varškė) – 3
Žemės ir medžio riešutai (migdolai, lazdyno, žemės) – 1 Vėžiagyvių bei žuvų alergenai (žuvys, krabai) – 4
Kiaušiniai (kiaušinio baltymas) – 2 Grūdinių ir ankštinių augalų alergenai (soja ir jos produktai, sezamo sėklos, rugiai, kviečiai,

ryžiai) – 5



15 dienų valgiaraštis 3 savaitė
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai
Viso grūdo avižų košė su

obuoliu ir cinamonu (3)
Rudųjų ryžių košė (3,5) Kvietinių dribsnių košė su

sviestu (82%) (3,5)
Manų košė su sviestu (82%)ir

uogiene (3)
Grikių košė su sviestu

(82%)(3,5)
Sezoniniai vaisiai, uogos Sezoniniai vaisiai, uogos,

daržovės
Traputis (5) Vaisiai Arbatiniai traškučiai (2,3,5)

Duona su sviestu(82%) ir
fermentiniu sūriu (3,5)

Viso grūdo duona su 
sviestu(82%)

Arbata su citrina Nesaldi arbata Vaisiai

Nesaldi arbata Nesaldi arbata Nesaldi arbata

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs
Ryžių sriuba su vištiena (3,5)

(tausojantis)
Kopūstų sriuba (augalinis) Burokėlių sriuba (augalinis) Pupelių sriuba (augalinis) Kopūstų sriuba (augalinis)

Duona (5) Duona (3) Duona (5) Duona (5) Duona (5)
Cukinijų ir bulvių plokštainis

(2,3)
Žuvies maltinis (lašiša) (4) Jautienos kotletai (2) Troškinta vištiena (šlaunelės

)(tausojantis)  
Kepta vištienos filė

Jogurtinis padažas su
žalumynais (3)

Virtos bulvės (3) Biri perlinių kruopų košė (3) Biri ryžių kruopų košė (3,5) Bulvių košė (3)

Vanduo Kopūstų pomidorų salotos su
tyru aliejumi

Pekino kopūstų salotos su
agurkais ir ridikėliais

Pomidorų, agurkų salotos su
grietine (15%)

Burokėlių salotos su
pupelėmis ir agurkais 

Vaisiai Vanduo Vanduo Vanduo Vanduo 
Vaisiai Vaisiai Vaisiai

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė
Makaronai su prieskoninėmis

žolelėmis (2,5)
Bananų apkepas su varške (9%)

(2,5)
Omletas su sviestu (82%)(2,3) Virti makaronai su

sviestu(82%)(2,3,5)
Pieniška daržovių sriuba (3)

Nesaldi arbata Uogienės padažas Šviežias pomidoras ir agurkas Duoniukai Viso grūdo ruginė duona (5)
Arbatiniai traškučiai (2,3,5) Kepti vaisiai su sezamo

sėklomis (5)
Duona su sviestu (3,5) Nesaldi arbata

Daržovių lėkštelė Nesaldi arbata

MAISTO ALERGENAI: Pieno alergenai (pienas, varškė) – 3
Žemės ir medžio riešutai (migdolai, lazdyno, žemės) – 1 Vėžiagyvių bei žuvų alergenai (žuvys, krabai) – 4
Kiaušiniai (kiaušinio baltymas) – 2 Grūdinių ir ankštinių augalų alergenai (soja ir jos produktai, sezamo sėklos, rugiai, kviečiai,

ryžiai) – 5


