
Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“                                                                                              15 dienų hipoalerginis valgiaraštis 

I SAVAITĖ 
1 2 3 4 5 

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

Sorų košė be pieno, su lydytu 

sviestu (T)  

Viso grūdo avižinė košė su lydytu 

sviestu arba aliejumi 

Ryžių kruopų košė, virta be pieno 

su lydytu sviestu(A)(T) 

Kukurūzų kruopų košė su lydytu 

sviestu(T) 

Grikių kruopų košė (T) 

arba 

Avižinių dribsnių košė be pieno 

su lydytu sviestu(T) (A) 

Grikių kruopų košė su alyvuogių 

aliejumi 

Kukurūzų kruopų košė su tyru 

alyvuogių aliejumi(T) 

Viso grūdo avižinių dribsnių košė su 

alyvuogių aliejumi (T) 

Miežinių kruopų košė(T) 

Viso grūdo ruginė duona su 

lydytu sviestu ir fermentiniu sūriu 

(45%) 

Viso grūdo ruginė duona su virta 

kalakutiena ,agurku ir salota 

Vaisiai Viso grūdo duona su lydytu sviestu, 

fermentiniu sūriu, agurku(T) 

Sūrio lazdelės arba 

Viso grūdo ruginė duona su virta 

mėsa 

Viso grūdo duona su virta mėsa Nesaldinta arbatžolių arbata Nesaldinta arbata Duona su virta mėsa, agurku (T) Nesaldinta arbata 

Vaisiai Vaisiai  Arbata be cukraus Vaisiai 

Arbata be cukraus (arbatžolių)   Vaisiai  

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs 

Perlinių kruopų sriuba (T) Šviežių kopūstų sriuba(A)(T) Vegetariška kopūstų sriuba(A)(T) Vegetariška viso grūdo makaronų 

sriuba (T) 

Daržovių sriuba (A)(T) 

Žiedinių kopūstų sriuba (A)(T) Vegetariška bulvienė(A)(T) Kalakutienos maltinis ruoštas 

garuose(T) 

Vegetariška kopūstų sriuba(A)(T) Cukinijos sriuba (A)(T) 

Ruginė viso grūdo duona  Viso grūdo duona Viso grūdo ruginė duona Viso grūdo ruginė duona Viso grūdo ruginė duona 

Naturalus  kalakutienos maltinis,  

ruoštas garuose ( 

Garuose kepta kalakutienos file 

(T) 

Virtos bulvės (A)(T) Naturalus maltos kiaulienos kepsnys 

,ruoštas garuose (T) 

Naturalus maltos kalakutienos 

kepsnys, ruoštas garuose (T) 

Grikių kruopos (A)(T) Virtos bulvės (A) (T) Virtos perlinės kruopos Virti perliukai (A)T) Orkaitėje keptos bulvės 

Virtos bulvės (A) Virtos perlinės kruopos (A)(T) Ž. Žirneliai (A)  Virtos bulvės (A)(T) Virtos soros 

Agurkai Pekino salotos su tyru alyvuogių 

aliejumi 

Pekino salotos su alyvuogių 

aliejumi (A) 

Pekino salotos su alyvuogių aliejumi 

(A) 

Agurkų salotos su alyvuogių 

aliejumi (A) 

Mineralinis vanduo Mineralinis vanduo Mineralinis vanduo Ž. žirneliai Morkų lazdelės 

   Mineralini vanduo Mineralinis vanduo 

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė 

Pilno grūdo makaronai su tyru 

alyvuogių aliejumi (T) arba 

Grikiai su troškinta kiauliena (T) 

Soros su troškinta kiauliena(T) 

Spelta miltų sklindžiai su 

obuoliais 

Kukurūzų miltų blynai su 

obuoliais 

Mieliniai blynai 

Grikių miltų blynai 

Viso grūdo kvietinių miltų 

blyneliai su virta kalakutiena 

Kukurūzų miltų blynai su virta 

mėsa 

Ryžiniai makaronai su tyru 

alyvuogių aliejumi(A) (T) 

Kefyras 2,5% 

Arbata be cukraus 

Naturalus jogurtas 2.5% Naturalus jogurtas2.5% Naturalus jogurtas 2.5% 

Bananai. Kmynų arbata  Arbata be cukraus Kefyras 2.5% Nesaldinta arbata 

 


