
VALGIARAŠTIS                               
 

 
Pastaba: „ <...> Valgiaraščių paros energetinė vertė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki dešimt procentų.“ 
(Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga 
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimą ) Valgiaraštis gali keistis. 

 

PIRMADIENIS 

 

ANTRADIENIS 

 

TREČIADIENIS 

 

KETVIRTADIENIS 

 

PENKTADIENIS 

 

PUSRYČIAI  

ü Pieniška sorų kruopų košė 
su uogomis ir riešutais 
(tausojantis) (augalinis) 
(150/200) 

ü Sezoninių vaisių lėkštelė 
(100/120) 

ü Nesaldinta arbatžolių  
arbata (100/150) 

ü Pieniška kvietinių 
kruopų košė 
pagardinta sviestu ir 
bananais (150/200) 

ü Sezoninių vaisių 
lėkštelė (100/120) 

ü Nesaldinta vaisinė  
arbata (100/150) 

 

ü Manų kruopų košė 
praturtinta avižų sėlenomis ir 
pagardinta uogomis 
(tausojantis) (150/200) 

ü Sezoninių vaisių lėkštelė 
(100/120) 

ü Nesaldinta arbatžolių  arbata 
(100/150)  

ü Pieniška kukurūzų su 
uogomis (tausojantis) 
(150/200) 

ü Sezoninių vaisių 
lėkštelė (100/120) 

ü Nesaldinta arbatžolių  
arbata (100/150) 

 

ü Omletas su fermentiniu 
sūriu (tausojantis) (80/100) 

ü Pilno grūdo ruginė duona 
(20/20) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (25/35) 

ü Sezoninių vaisių lėkštelė 
(100/120) 

ü Nesaldinta arbatžolių  
arbata (100/150) 

  

PIETŪS  

ü Avinžirnių sriuba su 
žalumynais (tausojantis) 
(augalinis) (100/150) 

ü Natūralus kalakutienos 
maltinukas su kviečių 
sėlenomis (60/70) 

ü Virti ryžiai su kariu 
(tausojantis) (100/120) 

ü Morkos su aliejumi 
(augalinis) (50/60) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (40/50) 

ü Vanduo su 
vaisiais/daržovėmis 

ü Barščių sriuba 
(tausojantis) 
(augalinis) (100/150) 

ü Kiaulienos guliašas 
(80/100) 

ü Pilno grūdo makaronai 
(80/100) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (40/50) 

ü Vanduo 
vaisiais/daržovėmis 

 
 

ü Žirnių sriuba (tausojantis) 
(augalinis) (100/150) 

ü Vištienos ir grikių troškinys 
su morkomis ir pomidorais 
(tausojantis) (180/230) 

ü Burokėlių ir obuolių salotos 
su šalto spaudimo  
nerafinuotų alyvuogių 
aliejumi (50/60) 

ü Šviežių daržovių rinkinukas 
(25/35) 

ü Vanduo su 
vaisiais/daržovėmis 

ü Rūgštynių sriuba 
(tausojantis) 
(augalinis)(100/150)  

ü Jūros lydekų filė 
kotletai (tausojantis) 
(90/100) 

ü Bulvių košė 
(tausojantis) (120/150) 

ü Šviežių kopūstų salotos 
su agurkais, kukurūzais, 
žalumynais ir šalto 
spaudimo alyvuogių 
aliejaus užpilu 
(augalinis) (90/110) 

ü Vanduo 
svaisiais/daržovėmis 

ü Trinta morkų sriuba 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/150) 

ü Jautienos kukuliais kepti 
garuose (tausojantis) 
(80/90) 

ü Virtos perlinės kruopos 
(tausojantis) (120/150) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/60) 

ü Vanduo su 
vaisiais/daržovėmis 

 
 

VAKARIENĖ  

ü Varškės ir morkų apkepas 
su natūraliu jogurtu (3,5 
proc.) (120/150) 

ü Nesaldinta arbatžolių 
arbata (100/150) 

 

ü Virti varškėčiai 
praturtinti grikių 
sėlenomis su natūraliu 
jogurtu ir uogomis 
(tausojantis) (130/160) 
ü Nesaldinta žolelių 
arbata (100/150) 

ü Morkų blyneliai (100/120) 
ü Kefyras (2,5 proc.) 

(100/150) 
ü  
 
 

ü Pieniška ryžių sriuba 
(tausojantis) (150/150) 

ü Skrebutis (60/60) 
ü Nesaldinta arbatžolių 

arbata (100/150) 
 

ü Šparaginių pupelių 
troškinys (tausojantis) 
(augalinis) (100/120) 
ü Pilno grūdo makaronai 

(80/100) 
ü Kefyras (2,5 proc.) 

(100/150) 
 



VALGIARAŠTIS                               
 

Pastaba: „ <...> Valgiaraščių paros energetinė vertė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki dešimt procentų.“ 
(Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimą). Valgiaraštis gali keistis. 

 

PIRMADIENIS 

 

ANTRADIENIS 

 

TREČIADIENIS 

 

KETVIRTADIENIS 

 

PENKTADIENIS 

 

PUSRYČIAI  

ü Pieniška miežinių 
kruopų košė pagardinta 
sviestu (tausojantis) 
(150/200) 
ü Sezoninių vaisių 

lėkštelė (100/120) 
ü Nesaldinta arbatžolių 

arbata (100/150) 

ü Pieniška ryžių košė 
pagardinta uogomis 
(tausojantis) (150/200) 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta arbatžolių 
arbata (100/150) 
 

ü Pieniška avižinių kruopų 
košė pagardinta sviestu uogomis 
(tausojantis) (150/200) 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta vaisinė  arbata 
(100/150)  
 

ü Omletas su fermentiniu 
sūriu (tausojantis) 

ü Pilno grūdo ruginė duona 
ü Šviežių daržovių 

rinkinukas 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta arbatžolių  

arbata (100/150) 
  

ü Perlinio kuskuso kruopų 
košė su sviestu (150/200) 

ü Sezoninių vaisių lėkštelė 
(100/120) 

ü Nesaldinta arbatžolių arbata       
(100/150) 
 

 

PIETŪS  

ü Barščių sriuba 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/150) 
ü Kiaulienos maltinis 
(tausojantis) (80/90) 

ü Virti rudieji ryžiai 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/120) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/60) 
ü Vanduo su vaisiais 

ü Daržovių sriuba 
(tausojantis) (augalinis)  
(100/150) 
ü Viso grūdo duona (20/20) 
ü  Šutinta vištienos filė su 

sezamo sėklų padažu 
(tausojantis) (70/80) 

ü Brinkinti grikiai 
(100/120) 

ü Burokėlių salotos su 
alyvuogių salotomis 
(augalinis) (50/60) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (20/30) 

ü Vanduo su vaisiais 

ü Rūgštynių sriuba 
(tausojantis) (100/150) 
ü Grietinė 30 proc. (5/8) 
ü Pilno grūdo ruginė duona  
(30/30) 
ü Kopūstų – kiaulienos 
kukuliai (tausojantis) (100/120) 
ü Žaliųjų žirnelių ir bulvių 
košė (tausojantis) (120/150) 
ü Šviežių daržovių rinkinukas 
(100/120) 
ü Vanduo su vaisiais 

 

ü  Agurkinė sriuba su perlinėmis 
kruopomis (tausojantis)  
(augalinis) (100/150) 
ü Orkaitėje kepti menkių filė 

maltinukai (tausojantis) 
(80/100) 

ü Virti rudieji ryžiai 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/120) 

ü Kopūstų salotos  (40/50) 
ü Šviežių daržovių rinkinukas 

(50/60) 
ü Vanduo su vaisiais 

ü Pupelių sriuba (tausojantis) 
(augalinis) (100/150) 

ü Pilno grūdo ruginė duona  
(20/20) 

ü Bulvių plokštainis su 
vištiena (180/200) 

ü Natūralus jogurtas (30/30) 
ü Vanduo su vaisiais 

 

VAKARIENĖ  

ü Virti varškėčiai 
praturtinti grikių 
sėlenomis su natūraliu 
jogurtu ir uogomis 
(tausojantis) (130/160) 

ü Nesaldinta  žolelių 
arbata (100/150) 

ü Spelta miltų sklindžiai su 
obuoliais, natūraliu jogurtu 
(2,5 proc.) ir trintomis 
uogomis (80/100) 
ü Pienas (2,5 proc.) 
 

ü Varškės ir morkų apkepas su 
natūraliu jogurtu (3,5 proc.) 
(120/150) 

ü Nesaldinta arbatžolių arbata      
(100/150) 

ü Mieliniai blynai su natūraliu 
jogurtu (2,5 proc.) (80/100) 

ü Pienas (2,5 proc.)  (100/150) 

ü Pilno grūdo makaronai 
su daržovėmis   
(tausojantis) (augalinis) 
(100/120) 

ü Kefyras 2,5 proc. 
(100/150) 

 



VALGIARAŠTIS                               
 

Pastaba: „ <...> Valgiaraščių paros energetinė vertė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki dešimt procentų.“ 
(Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga 
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimą) Valgiaraštis gali keistis 

 

PIRMADIENIS 

 

ANTRADIENIS 

 

TREČIADIENIS 

 

KETVIRTADIENIS 

 

PENKTADIENIS 

 

PUSRYČIAI  

ü Pieniška avižinių kruopų 
košė pagardinta sviestu 
uogomis (tausojantis)  
(150/200) 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 
(100/120) 
ü Nesaldinta vaisinė  arbata 
(100/150) 
 

ü Brinkintų grikių košė su 
morkomis ir svogūnais 
(tausojantis) (augalinis)  
(150/200) 
ü Sezoninių vaisių 

lėkštelė (100/120) 
ü Nesaldinta vaisinė  
arbata 

ü Omletas su fermentiniu 
sūriu (tausojantis) 

ü Pilno grūdo ruginė duona  
ü Šviežių daržovių 

rinkinukas 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta arbatžolių  

arbata 
 
 

ü Pieniška kvietinių kruopų 
košė pagardinta sviestu ir 
bananais (150/200) 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta vaisinė  arbata 
 

ü Perlinių kruopų košė su 
cukinijomis, prieskoninėmis 
daržovėmis (tausojantis) 
(augalinis) (150/200) 
ü Sezoninių vaisių lėkštelė 

(100/120) 
ü Nesaldinta vaisinė  arbata 

 
 

PIETŪS  

ü Kopūstų sriuba 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/150) 
ü Menkių filė maltinukai 
(tausojantis) (80/100) 
ü Virti žalieji/rudieji lęšiai 
(120/150) 
ü Šviežių daržovių salotos 
su šalto spaudimo alyvuogių 
aliejumi  (50/60) 
ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/50) 
ü Vanduo su vaisiais 

ü Ryžių kruopų sriuba 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/150) 
ü Orkaitėje keptas 
kiaulienos maltinukas su 
kviečių sėlenomis (80/100) 
ü Bulvių košė su 
morkomis (120/150) 
ü Pekino kopūstų salotos 
su alyvuogių aliejumi 
(50/75) 
ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/50) 
ü Vanduo su vaisiais 

ü Daržovių sriuba su 
makaronai (tausojantis) 
(augalinis) (100/150) 

ü Avinžirnių ir vištienos 
troškinys su pomidorais ir 
kepintomis prieskoninėmis 
daržovėmis (tausojantis) 
(200/250 

ü Daržovių salotos su 
saldžiąja paprika (50/75) 

ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/70) 

ü Vanduo su vaisiais 

ü Barščių sriuba 
(tausojantis) (augalinis) 
(100/150) 
ü Troškinta kalakutienos 
filė su morkomis ir 
šparaginėmis pupelėmis 
(tausojantis)  (80/100) 
ü Perlinės kruopos 
(120/150) 
ü Burokėlių ir obuolių 
salotos su alyvuogių aliejumi 
(50/55) 
ü Šviežių daržovių 
rinkinukas (50/70) 
ü Vanduo su vaisiais 

ü Žaliųjų žirnelių sriuba 
(tausojantis) (augalinis) (100/150) 
ü Orkaitėje kepti jautienos – 
kiaulienos kukuliai (tausojantis) 
(65/75) 
ü Virti ryžiai (tausojantis) 
(augalinis) (100/120) 
ü Šviežių daržovių rinkinukas 
(50/70) 
ü Vanduo su vaisiais 

VAKARIENĖ  

ü Pilno grūdo makaronai su 
daržovėmis (tausojantis) 
(augalinis) (100/120) 
ü Kefyras 2,5 proc. 
(100/150) 
 

ü Lietiniai blynai su 
varškės įdarų ir natūraliu 
jogurtu (2,5 proc.) 
pagardinti trintomis 
uogomis (120/150) 
ü Pienas  2,5 proc. 
(100/150) 

ü Virti varškėčiai praturtinti 
grikių sėlenomis su 
natūraliu jogurtu ir 
uogomis (tausojantis) 
(130/160) 

ü Nesaldinta žolelių arbata 
(100/150) 

ü Sumuštinis, fermentiniu 
sūriu (45 proc.) (50/50) 
ü Moliūgų – bananų 
pyragas (40/60) 
ü Pienas 2,5 proc. (150/200) 

ü Kepti varškėčiai su morkomis 
(tausojantis) (110/135) 
ü Natūralus jogurtas (2,5 proc.) 
(20/35 
ü Nesaldinta žolelių arbata    
  (100/150) 


