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VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI 

 
I SAVAITĖ 

 
PIRMADIENIS 

 
Pusryčiai: Keptas kiaušinis. Batonas su sviestu, fermentiniu sūriu. Arbata. 
Priešpiečiai: Keksas. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška burokėlių sriuba su pupelėmis, kopūstais, grietine. Duona. 
Ryžių troškinys su mėsa ir daržovėmis. Marinuotas agurkas. Persikų kompotas. 
Vakarienė: Virtų bulvių blynai su varške, sviesto ir grietinės padažas. Kmynų arbata. Vaisius. 
 

ANTRADIENIS 
 

Pusryčiai: Penkių grūdų košė su uogiene. Batonas su sviestu, dešra. Arbata su citrina. 
Priešpiečiai: Bananas. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška makaronų sriuba su grietine. Duona. 
Apkeptas ir patroškintas paukštienos krūtinėlės kepsnys, bulvių košė, morkų ir žalių žirnelių 
troškinys. Įvairių vaisių sultys. 
Vakarienė: Virti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Arbata. Traškutis. 
 

TREČIADIENIS 
 

Pusryčiai: Kvietinių kruopų košė su sviestu. Pik nik sūrio lazdelė. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Batonas su sviestu, fermentiniu sūriu, pomidoru. Arbata. 
Pietūs: Mėsiška kopūstų sriuba su  grietine. Duona. 
Maltas  žuvies kepsnys, bulvių košė, burokėlių salotos. Džiovintų vaisių kompotas. 
Vakarienė: Virtos pieniškos dešrelės, virtos bulvės, agurkas. Kmynų arbata. Vaisius (lopšelio gr.).  
Virtos pieniškos dešrelės, bulvių, morkų, agurkų, žalių žirnelių ir majonezo mišrainė. Duona su 
sviestu. Kmynų arbata. Vaisius (darželio gr.).  
 

 
KETVIRTADIENIS 

 
Pusryčiai: Varškės desertas. Sluoksniuota bandelė. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Sausainiai. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška žirnių ir perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. 
Mėsos maltinis (kiaulienos), bulvių košė, šviežių daržovių salotos. Slyvų kompotas. 
Vakarienė: Makaronų košė su varške  (dešra). Arbata. Ekologiškas jogurtas. 
 
 

PENKTADIENIS 
 

Pusryčiai: Omletas su dešra. Batonas su sviestu, marinuotas agurkas. Arbata. 
Priešpiečiai: Glaistytas varškės sūrelis. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška burokėlių sriuba su grietine. Duona. 
Balandėlis, virtos bulvės, pomidorų salotos. Vyšnių  kompotas. 
Vakarienė: Mieliniai blynai su uogiene. Arbata. Vaisius. 
 
 
 



II SAVAITĖ 
 

PIRMADIENIS 
 

Pusryčiai: Ryžių košė su uogiene. Sausainiai. Arbata. 
Priešpiečiai: Batonas su sviestu, dešra, pomidoras. Kmynų arbata. (lopšelio gr.). 
Pikantiškas sumuštinis su pomidoru (sūris, dešra, kiaušinis, majonezas). Kmynų arbata. (darželio 
gr.) 
Pietūs: Mėsiška rūgštynių sriuba su grietine. Duona. 
Paukštienos maltinis, makaronų košė, morkų salotos. Obuolių sulčių gėrimas. 
Vakarienė: Manų kruopų ir varškės apkepas su sviesto ir grietinės padažu. Kakava su pienu. 
Vaisius. 
 

ANTRADIENIS 
 

Pusryčiai: Grikių košė su sviestu. Pik nik sūrio lazdelė. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Ekologiškas jogurtas. Džiūvėsėlis. 
Pietūs: Mėsiška žirnių sriuba su grietine. Duona. 
Mėsos (kiaulienos) troškinys su morkomis ir pupelėmis, virtos bulvės, šviežių daržovių salotos. 
Sirupo gėrimas su citrina. 
Vakarienė: Bulvių plokštainis su sviesto ir grietinės padažu. Kefyras. Bananas. 
 

TREČIADIENIS 
 

Pusryčiai: Manų košė su cinamonu. Batonas su sviestu ir kiaušiniu. Kmynų arbata. 
Priešpiečiai: Glaistytas varškės sūrelis. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška pupelių ir perlinių kruopų sriuba su  grietine. Duona. 
Žuvies kepsnys, bulvių košė, burokėlių salotos. Obuolių kompotas. 
Vakarienė: Skryliukai su sviesto ir grietinės padažu. Arbata. Vaisius. 
 

 
KETVIRTADIENIS 

 
Pusryčiai: Varškės desertas. Sluoksniuota bandelė. Arbata su pienu . 
Priešpiečiai: Batonas su sviestu, dešra, agurku. Arbata. 
Pietūs: Mėsiška kopūstų sriuba su grietine. Duona. 
Virtų bulvių cepelinas su mėsa , sviesto ir grietinės padažas. Slyvų kompotas. 
Vakarienė: Koldūnai su mėsa, sviesto ir grietinės padažas. Arbata. Vaisius. 
 
 

PENKTADIENIS 
 

Pusryčiai: Virti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Arbata su citrina. 
Priešpiečiai: Sausainiai. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Kvietinių kruopų  sriuba su grietine. Duona. 
Apkeptas ir patroškintas šnicelis (kiaulienos), bulvių košė, pomidorų salotos. Džiovintų  vaisių 
kompotas. 
Vakarienė: Troškinta paukštiena su daržovėmis. Arbata. Vaisius. 
 
 
 
 



III SAVAITĖ 
 

PIRMADIENIS 
 

Pusryčiai: Omletas su dešra. Batonas su sviestu, žirnelių salotos. Arbata. 
Priešpiečiai: Pieniška makaronų sriuba. 
Pietūs: Mėsiška žirnių ir perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. 
Maltos mėsos maltinukas (kiaulienos), grikių košė, kopūstų, morkų salotos (lopšelio gr.).  
Maltos mėsos (kiaulienos) suktinukas su fermentiniu sūriu, grikių košė, kopūstų, morkų salotos 
(darželio gr.). Sirupo gėrimas su citrina. 
Vakarienė: Lietinis blynelis su varške, sviesto ir grietinės padažu. Kakava su pienu. Vaisius. 
 

ANTRADIENIS 
 

Pusryčiai: Kvietinė košė su uogiene. Batonas su sviestu, vytinta dešra, agurkas. Kmynų arbata. 
Priešpiečiai: Bananas. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška agurkinė sriuba su grietine . Duona. 
Maltas mėsos (kiaulienos) kepsnys, virtos bulvės, pomidorų salotos (lopšelio gr.).  
Žemaičių blynai su mėsa, sviesto ir grietinės padažas (darželio gr.). Obuolių- razinų kompotas. 
Vakarienė: Pieniškos virtos dešrelės, makaronų koše, agurkas. Arbata. Glaistytas varškės sūrelis. 
 

TREČIADIENIS 
 

Pusryčiai: Virtas kiaušinis, agurkų – žirnelių salotos. Batonas su sviestu, fermentiniu sūriu. Arbata 
su pienu. 
Priešpiečiai: Ekologiškas jogurtas. Džiūvėsėlis. 
Pietūs: Mėsiška ryžių sriuba su grietine. Duona. 
Troškinti kopūstai  su mėsa, virtos bulvės. Įvairių vaisių sultys. 
Vakarienė: Varškės stiklinukai su vanilės, sviesto ir grietinės padažu. Arbata. Vaisius. 
 

 
KETVIRTADIENIS 

 
Pusryčiai: Manų ir varškės apkepas su sviesto, grietinės padažu. Pienas. 
Priešpiečiai: Batonas su sviestu, dešra, agurkas. Kmynų arbata. 
Pietūs: Mėsiška rūgštynių sriuba su grietine. Duona. 
Mėsos (kiaulienos) pirštelis su kmynais, bulvių košė, burokėlių salotos. Obuolių sultys. 
Vakarienė: Ryžių troškinys su daržovėmis ir  paukštiena. Arbata. Vaisius 
 
 

PENKTADIENIS 
 

Pusryčiai: Penkių grūdų košė su sviestu. Batonas su medumi ir varškės sūriu. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Bandelė. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška burokėlių sriuba su grietine. Duona. 
Maltas paukštienos kepsnys, bulvių košė, morkų salotos (lopšelio gr.).  
Keptas paukštienos kumpelis, bulvių košė, morkų salotos (darželio gr.) Džiovintų vaisių kompotas.  
Vakarienė: Miltiniai blyneliai su obuoliais. Grietinė. Vaisius. 

 
 
 
 



IV SAVAITĖ 
 

PIRMADIENIS 
 

Pusryčiai: Omletas su dešra. Batonas su sviestu, marinuotas agurkas. Kmynų arbata.  
Priešpiečiai: Glaistytas varškės sūrelis. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška kopūstų  sriuba su grietine. Duona. 
Maltas paukštienos kepsnys, makaronų košė, troškintos morkos su žiediniu kopūstu. Obuolių sultys. 
Vakarienė: Koldūnai su mėsa, sviesto ir grietinės padažas. Arbata. Vaisius. 
 

ANTRADIENIS 
 

Pusryčiai: Ryžių košė su uogiene. Batonas su sviestu ir fermentiniu sūriu, pomidoru. Arbata. 
Priešpiečiai: Keksas. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška pupelių ir perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. 
Netikras zuikis (kiaulienos), bulvių košė, kopūstų salotos. Vaisių kompotas. 
Vakarienė: Skryliukai su sviesto, grietinės padažu. Arbata. Vaisius. 
 

TREČIADIENIS 
 

Pusryčiai: Makaronų košė su sviestu ir varške. Traškutis. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Batonas su sviestu, dešra, pomidoras (lopšelio gr.). 
Pikantiškas sumuštinis su pomidoru (sūris, dešra, kiaušinis, majonezas), (darželio gr.). Kmynų 
arbata. 
Pietūs: Mėsiška makaronų sriuba su grietine. Duona. 
 Maltas žuvies kepsnys, bulvių košė, burokėlių salotos. Persikų kompotas. 
Vakarienė: Daržovių troškinys su paukštiena. Arbata. Vaisius. 
 

 
KETVIRTADIENIS 

 
Pusryčiai: Manų kruopų košė su sviestu, cinamonu. Pik nik sūrio lazdelė. Arbata. 
Priešpiečiai: Ekologiškas jogurtas. Džiūvėsėlis. 
Pietūs: Mėsiška žirnių ir perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. 
Mėsos (kiaulienos) maltinis, bulvių košė, šviežių daržovių salotos. Sirupo gėrimas su citrina. 
Vakarienė: Virti virtų bulvių piršteliai su varške, sviesto, grietinės padažas. Arbata. Vaisius. 
 
 

PENKTADIENIS 
 

Pusryčiai: Penkių grūdų košė su sviestu. Batonas su medumi ir varškės sūriu. Arbata su pienu. 
Priešpiečiai: Bananas. Ekologiškas pienas. 
Pietūs: Mėsiška daržovių sriuba su grietine. Duona. 
Paukštienos troškinys su morkomis, virtos bulvės, pomidorų salotos. Džiovintų vaisių kompotas. 
Vakarienė: Kepti varškės sklindžiai su sviesto, grietinės padažu. Arbata. Vaisius. 
. 
 
 
 


