
NIDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

SVEIKATAI PALANKUS VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ VAIKAMS 
III SAVAITĖ 

 
 PUSRYČIAI 8.45 VAL. PIETŪS 12.00 VAL. VAKARIENĖ 15.45 VAL. 
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Pieniška (pienas 2,5%) ryžių košė 
paskaninta gabalėliu sviesto (82%) ir 
vyšnių uogiene (tausojantis) 
Sezoniniai vaisiai 
Nesaldinta arbatžolių arbata 

Tinta daržovių sriuba 
(tausojantis), (augalinis) 
Troškinta jautiena su 
daržovėmis (šparaginėmis 
pupelėmis ir morkomis) ir 
rozmarinu (tausojantis) 
Makaronai (tausojantis) 
Raugintų kopūstų ir morkų 
salotos su alyvuogių aliejumi 
(augalinis) 
Vanduo 

Skryliai (tausojantis) 
Natūralus jogurtas (3,8%) 
paskanintas vyšnių uogiene 
Nesaldinta vaisinė žolelių 
arbata 
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Kvietinių kruopų košė pagardinta 
gabalėliu sviesto(82%), (tausojantis) 
Nesaldinta vaisinė žolelių arbata 
Sezoniniai vaisiai 

Šviežių kopūstų sriuba 
(tausojantis), (augalinis) 
Ruginė duona 
Orkaitėje kepti žuvies (lydekų 
ir lašišos) filė paplotėliai 
(tausojantis) 
Miežinių kruopų košė 
Virtų burokėlių salotos su 
pupelėmis ir raugintais 
agurkais (augalinis) 
Vanduo 

Varškės apkepas su 
kriaušėmis praturtintas avižų 
sėlenomis ir pagardintas 
migdolų drožlėmis 
(tausojantis) 
Nesaldinta kmynų arbata 
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 Kukurūzų miltų blynai su bananais 

Nesaldintas jogurtas (3,8%) 
Sezoniniai vaisiai 
Nesaldinta arbatžolių arbata 

Žirnių sriuba (tausojantis), 
(augalinis) 
Grietinė (30%) 
Bulvių ir morkų plokštainis su 
nesaldintu jogurtu (3,8%) 
Šviežių daržovių rinkinukas 
(Nr.3 morkos, agurkai) 
Vanduo 

Grikių kruopų košė 
(tausojantis) 
Juodos duonos sumuštinis su 
virta vištienos fileri agurkais 
Nesaldinta kmynų arbata 
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Avižinių dribsnių košė paskaninta 
sviesto(82%) gabalėliu, braškėmis 
(tausojantis) 
Nesaldinta arbatžolių arbata 
Sezoniniai vaisiai 

Burokėlių sriuba su pupelėmis 
(tausojantis), (augalinis) 
Grietinė (30%) 
Ruginė duona 
Orkaitėje garuose kepta 
kalakutienos filė su 
prieskoninėmis žolelėmis 
(tausojantis) 
Troškintos daržovės (morkos, 
žiediniai kopūstai, brokoliai, 
šparaginės pupelės ir 
cukinijos), (tausojantis) 
Vanduo 

Pieniška perlinių kruopų 
sriuba (pienas 2,5%), 
(tausojantis) 
Juoda duona su sviestu (82%) 
Sezoniniai vaisiai 

P
E

N
K

T
A

D
IE

N
IS

 

Omletas (tausojantis) 
Ruginė duona 
Pomidorai 
Nesaldinta arbatžolių arbata 
Sezoniniai vaisiai 

Rūgštynių sriuba (tausojantis), 
(augalinis) 
Grietinė (30%) 
Vištienos kukulis su morkomis 
(tausojantis) 
Virti ryžiai su kariu 
(tausojantis) 
Morkų ir kopūstų salotos su 
alyvuogių aliejumi (augalinis) 
Vanduo 

Virtos miežinės kruopos su 
sviestu (82%), (tausojantis) 
Pienas (2,5 %) 
Sezoniniai vaisiai 



 

 


