
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio  „Drugelis“ perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (1-3m. amžiaus grupei) 
 

I SAVAITĖ 

 Pirmadienis (1d.) Antradienis (2d.) Trečiadienis (3d.) Ketvirtadienis (4d.) Penktadienis (5d.) 

Pu
sr

yč
ia

i 

Virtas kiaušinis 
Duona su sviestu ir tepamuoju 
sūreliu „Mildutė“ 
Kmynų arbata 

Miežinių kruopų košė 
Sumuštinis (batonas)su sviestu ir virta 
dešra 
Žalia agurkas 
Arbata 

Ryžių košė 
Sumuštinis (batonas)su lydytu 
fermentiniu sūriu 
Arbata su citrina 
 

Penkių grūdų dribsnių košė 
Plėšomos sūrio lazdelės „Pik – 
Nik“ 
Arbata 

Kvietinių kruopų košė 
Sumuštinis (duona)su virta 
vištienos filė 
Pomidoras 
Arbata 

Pi
et
ūs

  

Perlinių kruopų sriuba  
Duona 
Kiaulienos šnicelis 
Virti grikiai 
Virtų morkų salotos 
Sultys (įv.vaisių) 

Barščių sriuba su pupelėmis ir 
bulvėmis, duona 
Virtų bulvių cepelinai 
Sviesto – grietinės padažas 
Sulčių – kmynų gėrimas 
 
 

Agurkinė sriuba su miežinėmis 
kruopomis 
Duona 
Populiarusis maltinukas 
Sviesto – grietinės padažas 
Virto bulvės 
Žalių daržovių salotos su obuoliu 
Šaldytų vaisių kompotas 

Sultinys su sausučiais 
Vištienos – kiaulienos 
maltinukas 
Virti ryžiai 
Svekuoliškos kopūstų – 
burokėlių salotos 
Šviežių obuolių kompotas 

Šiupininė sriuba 
Duona 
Teftelis 
Bulvių košė 
Virtų burokėlių salotos 
Citrinų kompotas 

V
ak

ar
ie

nė
 

  

Manų košė su cinamonu 
Batono riekelė su varškės sūreliu 
Arbata, vaisiai 

Varškės kubeliai su 
sviesto – grietinės padažu 
Arbata, kriaušė 

Virti makaronai su dešros ir grietinės 
padažu 
Ramunėlių arbata 
Obuolys 

Varškės skryliai su  
Sviesto – grietinės padažu 
Arbata 
Vaisiai (bananai) 

Pieniška perlinių kruopų sriuba 
Batonas su sviestu 
Jogurtas „Magija“ 
Vaisiai (obuoliai) 

 
Pastaba: Valgiaraštis suderintas su Elektrėnų valstybine maisto ir veterinartijos tarnyba. Vertinimo pažyma Nr. VVP -941, VVP-942 
 
 
Esant būtinybei, kai kurie patiekalai ar jų sudedamosios dalys gali būti keičiami.  
 



 
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio  „Drugelis“ perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (1-3m. amžiau grupei) 

 
II SAVAITĖ 

 

 Pirmadienis (6d.) Antradienis (7d.) Trečiadienis (8d.) Ketvirtadienis (9d.) Penktadienis (10d.) 

Pu
sr

yč
ia

i 

Omletas 
Duona su sviestu 
Žalių morkų salotos 
Mėtų arbata 

Avižinių dribsnių košė 
Sumuštinis (batonas) su virta dešra 
Žalias agurkas 
Arbata 

Virti makaronai su fermentiniu sūriu 
Duona su sviestu 
Arbata su citrina 
Vaisiai (bananai) 
 

Manų košė su uogiene 
Naminiai džiūvėsiai 
Arbata 

Miežinių kruopų košė 
Sumuštinis(duona) su sviestu ir 
lydytu fermentiniu sūriu 
Arbata 
Vaisiai (obuoliai) 

Pi
et
ūs

  

Frikadelių sriuba 
Duona 
Mieliniai blynai su uogiene 
Sultys (vnt.) 
 
 

Šviežių kopūstų sriuba 
Duona 
Bulvių plokštainis su vištiena 
Sviesto – grietinės padažas 
Šviežių obuolių – šaldytų aviečių 
kompotas 

Burokėlių sriuba 
Duona 
„Beržo“ maltinukas (višt.-kiaul.) 
Bulvių košė 
Žalių daržovių salotos su obuoliu 
Kriaušių kompotas 

Agurkinė sriuba su perlinėmis 
kruopomis 
Duona 
Lietuviški balandėliai 
Rausvasis padažas 
Virtos bulvės 
Žalias agurkas 
Sulčių – kmynų gėrimas 

Ryžių pomidorinė sriuba 
Duona 
Žuvies maltinukas 
Rausvasis padažas 
Bulvių košė 
Burokėlių salotos 
Citrinų kompotas 

V
ak

ar
ie

nė
 

  

Bulvių – varškės kukuliai 
Sviesto – grietinės padažas 
Arbata  
Vaisiai (obuoliai) 

Varškės „Ežiukai“ 
Sviesto – grieitnės padažas 
Arbata 
Vaisiai (kriaušės) 

Grikių kruopų košė su svogūnais 
Batonas su sviestu 
Arbata 

Varškės kubeliai 
Sviesto – grietinės padažas 
Arbata 
Vaisiai (bananai) 

Pieniška makaronų sriuba 
Batonas su sviestu 
Jogurtas „Magija“ 

 
 
Pastaba: Valgiaraštis suderintas su Elektrėnų valstybine maisto ir veterinartijos tarnyba. Vertinimo pažyma Nr. VVP -941, VVP-942 
 
Esant būtinybei, kai kurie patiekalai ar jų sudedamosios dalys gali būti keičiami.  
 



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio  „Drugelis“ perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (1-3m. amžiaus grupei) 

III SAVAITĖ 
 

 Pirmadienis (11d.) Antradienis (12d.) Trečiadienis (13d.) Ketvirtadienis (14d.) Penktadienis (15d.) 

Pu
sr

yč
ia

i 

Penkių grūdų dribsnių košė 
Sumuštinis (duona) su virtu 
kiaušiniu 
Mėtų arbata 

Kvietinių kruopų košė 
Pusrytainiai „Belvita“ 
Arbata 
Kriaušės 

Omletas  
Duona su sviestu 
Žalias agurkas 
Kmynų arbata 
 

Avižinių kruopų košė 
Batonas su sviestu 
Arbata su citrina 

Miežinių kruopų košė 
Duona su sviestu ir virta malta 
vištienos filė 
Pomidoras 
Arbata 

Pi
et
ūs

  

Žirnių sriuba 
Duona 
Kiaulienos kukuliai 
Sviesto – grietinės padažas 
Virti grikiai 
Agurkas (marinuotas) 
Sulčių gėrimas(įv.vaisių) 

Barščių sriuba su pupelėmis ir 
bulvėmis 
Duona 
Makaronų -mėsos (jaut.)troškinys 
Pekino kopūstų salotos 
Sulčių – kmynų gėrimas 

Pupelių sriuba 
Duona 
Žuvies šnicelis 
Rausvasis padažas 
Bulvių košė 
Burokėlių salotos 
Kriaušių kompotas 

Šviežių kopūstų sriuba 
Duona 
Vištienos – kiaulienos maltinukas 
Virti ryžiai 
Salotos „Gaidelis"(morkų -obuolių) 
Šviežių obuolių – šaldytų aviečių 
kompotas 

Žuvies sriuba 
Duona  
Mieliniai blynai su uogiene 
Citrinų kompotas 

V
ak

ar
ie

nė
 

  

Varškės – manų apkepas su 
uogiene 
Arbata 
Kriaušės 

Virtos – apkeptos bulvės su padažu 
Kefyras 

Pieniška ryžių ir kvietinių kruopų 
sriuba 
Batonas su sviestu 
Jogurtas 
 

Varškės kubeliai 
Sviesto – grietinės padažas 
Arbata 

Makaronai su patroškinta dešra 
Kmynų arbata 
Obuoliai 

 
Pastaba: Valgiaraštis suderintas su Elektrėnų valstybine maisto ir veterinartijos tarnyba. Vertinimo pažyma Nr. VVP -941 
 
Esant būtinybei, kai kurie patiekalai ar jų sudedamosios dalys gali būti keičiami. 
 


