
Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“                                                             15 dienų valgiaraštis  

I  SAVAITĖ 
1 2 3 4 5 

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

Sorų kruopų košė su sviestu 
(T) 

Pieniška penkių grūdų dribsnių 
košė su sviestu (T) 

Pieniška ryžių kruopų košė su 
sviestu ir braškėmis (T) 

Omletas su fermentiniu sūriu (T) 
Pjaustyti pomidorai (A) 

Pieniška viso grūdo avižinių 
dribsnių košė  su braškėmis ir 
sezamo sėklomis (T) 

Sezoninių vaisių  lėkštė Sezoniniai vaisiai Sezoninių vaisių lėkštė Viso grūdo ruginė duona Viso grūdo ruginės duonos 
sumuštinis su sviestu, 
fermentiniu sūriu, pomidoru ir 
agurku 

Nesaldinta arbata Nesaldinta vaisinė arbata Arbata su pienu Nesaldinta arbatžolių arbata Sezoniniai vaisiai 

   Sezoniniai vaisiai Nesaldinta vaisinė arbata 

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs 

Perlinių kruopų sriuba (T) Pupelių sriuba Barščių sriuba (A)(T) Šviežių kopūstų sriuba (A) (T) Daržovių sriuba (T) (A) 

Ruginė viso grūdo duona Pilno grūdo ruginė dona Viso grūdo ruginė duona Viso grūdo ruginė duona Viso grūdo ruginė duona 

Orkaitėje keptas vištienos 
maltinukas (T) 

Naturalus kalakutienos 
maltinukas su kviečių sėlenomis 
(T) 

Virtų bulvių cepelinai su 
kiauliena (T) 

Troškinta jautiena grietinės 
padaže (T) 

Orkaitėje keptos vištienos 
lazdelės(T) 

Virti ryžiai (T) Bulvių košė (A)(T) Naturalus jogurtas 2,5% Virtos grikių kruopos (T) Virtos perlinės kruopos (T)(A) 

Agurkų salotos su jogurtu Kopūstų- morkų salotos su šalto 
spaudimo alyvuogių aliejumi 

Morkų lazdelės Orkaitėje keptų burokėlių salotos 
su špinatais ir šalto spaudimo 
alyvuogių aliejumi (T)(A) 

Daržovių salotos su paprika 

Vanduo su citrina Daržovių rinkinukas Vanduo paskanintas 
obuoliais 

Rinkinukas (morkos, brokoliai) Daržovių rinkinukas 

 Naturalus mineralinis vanduo  Natralus mineralinis vanduo Vanduo su citrina 

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė 

Virti varškėčiai (T) Morkų blyneliai (T)  Kukurūzų miltų blynai su 
obuoliais 

Cukinijų ir bulvių plokštainis su 
natūraliu jogurtu 2,5% (A) 

Varškės apkepas su kriaušėmis, 
avižų sėlenomis ir migdolų 
drožlėmis(T) 

Naturalus  jogurtas 2,5% Naturalus jogurtas  2,5% Naturalus jogurtas 2,5% Kefyras 2.5% Jogurtas 3,5% 

Arbata su citrina Pienas 2,5% Braškės Sezoniniai vaisiai Arbatžolių arbata 

Sezoniniai vaisiai  Kmynų arbata. Sezoniniai 
vaisiai 

  

T-tausojantis  A-augalinis 


