
1 savaitė 

PIRMADIENIS 

Pusryčiai. Virtos pieniškos dešrelės su žirnelių salotomis. Batonas su sviestu. 

Arbatžolių arbata. 

Priešpiečiai. Ekologiškas jogurtas „Dobilas“. Sausainiai. 

Pietūs. Miežinių kruopų sriuba su bulvėmis. Duona. Troškintas kiaulienos šnicelis su 

pieno padažu ir makaronų koše, marinuotas agurkas. Ananasų sulčių gėrimas. 

Vakarienė. Virtų bulvių ir varškės piršteliai su padažu. Kmynų arbata. 

ANTRADIENIS 

Pusryčiai. Grikių kruopų košė su sviestu. Javinukai. Pienas. 

Priešpiečiai. Bananas. Juodoji arbata. 

Pietūs. Burokėlių ir kopūstų sriuba su grietine. Duona. Troškinta paukštienos filė su 

padažu ir bulvių koše, pekino kopūstų salotos su aliejumi. Džiovintų vaisių 

kompotas. 

Vakarienė. Pieniška perlinių kruopų sriuba. Batonas su sviestu ir fermentiniu sūriu. 

TREČIADIENIS 

Pusryčiai. Virtas kiaušinis su majonezu. Duona su sviestu. Žalia arbata. 

Priešpiečiai. Varškės sūrelis „Magija“. Kmynų arbata. 

Pietūs. Kopūstų ir pomidorų sriuba. Duona. Virtų bulvių cepelinas su mėsa ir padažu. 

Obuolių sulčių gėrimas. 

Vakarienė. Avižinių dribsnių košė su džiovintais abrikosais ir sviestu. Keksiukas. 

Arbata su pienu. 

KETVIRTADIENIS 

Pusryčiai. Kvietinių kruopų košė su sviestu. Batonas su sviestu ir virta dešra. Arbata. 

Priešpiečiai. Obuolių sultys. Riestainiukai.  



Pietūs. Rūgštynių sriuba su grietine. Duona. Troškintas žuvies maltinis su pieno 

padažu ir bulvių koše, burokėlių ir raugintų kopūstų salotomis su aliejumi. 

Konservuotų persikų kompotas. 

Vakarienė. Virti varškėčiai su padažu. Arbatžolių arbata. 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai. Ryžių kruopų košė su bananais ir sviestu. Desertinė varškė. Ramunėlių 

arbata. 

Priešpiečiai. Bandelė su aguonomis. Arbatžolių arbata. 

Pietūs. Trinta žirnių su bulvėmis sriuba. Duona. Virtas jautienos kukulis su bulvių 

koše ir šviežiu pomidoru. Braškių gėrimas. 

Vakarienė. Bulvių plokštainis su spirgučių ir grietinės padažu. Kmynų arbata. 

 

2 savaitė        

PIRMADIENIS 

Pusryčiai. Virti varškės kukulaičiai su padažu. Kmynų arbata. 

Priešpiečiai. Bandelė su cinamonu. Pienas.  

Pietūs. Raugintų kopūstų sriuba. Duona. Kiaulienos pirštelis su raudonuoju padažu ir 

miežinių kruopų koše, šviežias pomidoras. Ananasų sulčių gėrimas. 

Vakarienė. Bulvių košė su sviestu. Batonas su sviestu ir virta dešra. Arbatžolių 

arbata. 

ANTRADIENIS 

Pusryčiai. Omletas su žirneliais ir grietine. Duona su sviestu. Arbatžolių arbata. 

Priešpiečiai. Jogurtas. Javinukai (be įdaro). 

Pietūs. Pupelių sriuba su grietine. Duona. Troškintas žuvies kukulis su pieno padažu 

ir bulvių koše, pekino kopūsto salotos su aliejumi. Šviežių obuolių kompotas. 

Vakarienė. Daržovių troškinys. Batonas su sviestu. Arbatžolių arbata. 

 



TREČIADIENIS 

Pusryčiai. Manų kruopų košė su sviestu. Batonas su lydytu sūriu. Arbata. 

Priešpiečiai. Keksiukas. Pienas. 

Pietūs. Daržovių su salierais sriuba. Duona. Troškinta paukštienos šlaunelė su ryžių 

kruopų koše ir morkų salotos su majonezu. Džiovintų uogų kompotas. 

Vakarienė. Bulviniai švilpikai su padažu. Arbata. 

KETVIRTADIENIS 

Pusryčiai. Spagečiai su sviestu. Duona su sviestu ir virtu kiaušiniu. Arbatžolių 

arbata. 

Priešpiečiai. „Pik-nik“ sūrio dešrelė. Arbata. Kriaušė. 

Pietūs. Perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. Balandėlis „tinginys“ su 

raudonuoju padažu ir bulvių košė, burokėlių salotomis su aliejumi.  Obuolių sulčių ir 

kmynų gėrimas. 

Vakarienė. Miltiniai blyneliai su aviečių uogiene. Arbata.  

PENKTADIENIS 

Pusryčiai. Penkių grūdų košė su bananais ir sviestu. Duona su sviestu ir virta dešra. 

Arbatžolių arbata. 

Priešpiečiai. Apelsinas. Arbata. 

Pietūs. Žirnių sriuba su grietine. Duona. Troškinta kiaulienos nugarinė su pieno 

padažu ir bulvių koše, šviežias agurkas. Uogų gėrimas. 

Vakarienė. Saldi varškė. Batonas su sviestu. Ramunėlių arbata. 

 

 3 savaitė                                                            

PIRMADIENIS 

Pusryčiai.  Manų kruopų košė su sviestu. Varškės sūrelis „Magija“. Arbatžolių 

arbata. 

Priešpiečiai. Bandelė su aguonomis. Obuolių-morkų sultys. 



Pietūs. Kopūstų ir bulvių sriuba su grietine. Duona. Plovas su mėsa ir agurku. 

Džiovintų abrikosų kompotas. 

Vakarienė. Virtos pieniškos dešrelės su burokėlių salotomis. Batonas su sviestu. 

Arbata. 

ANTRADIENIS 

Pusryčiai. Virti varškėčiai su padažu. Arbatžolių arbata. 

Priešpiečiai. Sausainis „Roksas“. Pienas. 

Pietūs. Daržovių sriuba su grietine. Duona. Paukštienos guliašas su bulvių koše ir 

pekino kopūstų ir agurkų salotomis su aliejumi. Obuolių-juodųjų serbentų sulčių 

gėrimas. 

Vakarienė. Grikių kruopų košė su sviestu. Batonas su sviestu ir fermentiniu sūriu. 

Žalioji arbata.  

TREČIADIENIS 

Pusryčiai. Miežinių kruopų košė su sviestu. Sausainiai. Arbata. 

Priešpiečiai. Bananas. Ramunėlių arbata. 

Pietūs. Burokėlių sriuba su grietine. Duona. Mėsos apkepas su padažu ir bulvių koše, 

morkų salotos su aliejumi. Ananasų sulčių gėrimas. 

Vakarienė. Troškintas žuvų pirštelis su raudonuoju padažu ir troškintais kopūstais su 

aliejumi. Batonas su sviestu. Arbatžolių arbata. 

KETVIRTADIENIS 

Pusryčiai. Ryžių kruopų košė su džiovintais abrikosais ir sviestu. Batonas su sviestu 

ir virta dešra. Arbata. 

Priešpiečiai. Keksiukas. Mėtų arbata. 

Pietūs. Agurkų su perlinėmis kruopomis sriuba. Duona. Troškintas paukštienos 

maltinis su pieno padažu ir daržovių troškiniu. Citrinų ir medaus gėrimas. 

Vakarienė. Varškės apkepas su padažu. Arbata. 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai. Virtas kiaušinis su žirneliais ir majonezu. Batonas su sviestu. Arbata. 



Priešpiečiai. Riestainiukai. Arbata su pienu. 

Pietūs. Pupelių ir bulvių sriuba su grietine. Duona. Mėsos ir ryžių kruopų kukulis su 

raudonuoju padažu ir bulvių koše, burokėlių salotomis su aliejumi. Obuolių sulčių 

gėrimas. 

Vakarienė. Makaronai su sviestu. Arbata. Ekologiškas jogurtas „Dobilas“.  


