
Kepti su garais jautienos kukulaičiai M,K,G

SAVAITĖS VALGIARAŠTIS  (2 SAVAITĖ) 

PIRMADIENIS

PUSRYČIAI

Pienas P

Vaisius- obuoliai

sultimis, vanduo

VAKARIENĖ

Orkaitėje kepti varškėčiai su aguonomis

ir kukurūzų kruopomis P, K, G Nesaldi arbata

Nesaldintas jogurtas P

Nesaldinta arbata

Nesaldinta arbata

PIETŪS

Tiršta perlinių kruopų sriuba G (u.p.)

Kepta lašiša su provanso žolelėmis Ž

Virtos bulvės

Virtų burokėlių salotos su apelsinų 

Salotos su džiovintomis spanguolėmis

(raudonieji kopūstai, morkos, brokoliai,

kviečių gemalai, moliūgų sėklos), vanduo

Vaisius- kriaušės

Nesaldinta arbata

PIETŪS

Tiršta burokėlių ir pupelių sriuba  G (u.p.)

Nesaldus jogurtas P

Vaisius- kriaušės

ANTRADIENIS

PUSRYČIAI

Perlinių kruopų košė su sviestu G, P

Kepti orkaitėje sumuštiniai su varške

ir obuoliais G, P

PIETŪS

Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis 

ir cukinija G (u.p.)

Nesaldus jogurtas P

Viso grūdo ruginė duona G

Kepti orkaitėje kalakutienos filė maltinu-

kaisu varške ir cukinija G, M, K

Biri perlinių kruopų košė su morkomis ir

svogūnais G

Agurkų salotos su nesaldintu jogurtu P

PUSRYČIAI

Kukurūzų kruopų košė su sviestu G, P

Varškė su kefyru ir trintais vaisiais ir

uogomis P

Vaisius- obuoliai

Nesaldinta arbata

VAKARIENĖ

Nesaldus jogurtas P

Nesaldi arbata

Vaisius- obuoliai

TREČIADIENIS

Grikių kruopų košė su morkomis 

ir svogūnais G

Rauginti agurkai

KETVIRTADIENIS

PUSRYČIAI

Viso grūdo avižinių dribsnių košė su medumi G

Nesaldus jogurtas su sezoniniais vaisiais

Vanduo

VAKARIENĖ

Omletas, K, P, G

Viso grūdo ruginė duona G

Švieži pomidorai su alyv.alj.

Rauginti agurkai 

Biri žalių grikių košė su sviestu G, P

Švieži pomidorai 

Virti burokėliai su svogūnais, vanduo

VAKARIENĖ

(bananai,kriaušės,vynuogės,obuoliai) ir

razinomis

Nesaldinta arbata

PIETŪS

Žiedinių kopūstų ir cukinijų sriuba(u.p.)

Nesaldus jogurtas P

Kiaulienos ir morkų troškinys su porais M (u.p.)

Nesaldintas jogurtas P

Vaisius- obuoliai, nesaldi arbata

ALERGENAI: M-mėsa, K- kiaušinis, G- grūdiniai, ankštiniai produktai , Ž- žuvis, P-pienas

Ryžių kruopų košė su alyvuogių aliejumi G

Avižinių dribsnių blyneliai su obuoliais G, P, K

            Pieniška grikių kruopų sriuba su sviestu G, P (u.p.)

Žirnių sriuba su bulvėmis ir morkomis G (u.p.)

zamo sėklomis Ž,K,G

Orkaitėje keptos bulvės su apelsinų sultimis

Agurkų salotos su nesaldintu jogurtu, vanduo

VAKARIENĖ

Virti varškėtukai P, K, G

sviestu ir cinamonu, dž.spanguolėmisG,P 

Vaisius- obuoliai

Nesaldi arbata

PIETŪS

Kepti su garais vištienos kukuliai su se-

Avižiniai sausainiai G

Vaisius - obuoliai

PENKTADIENIS

PUSRYČIAI

Kukurūzų kruopų košė su moliūgais

Viso grūdo ruginė duona G



Sriubose ir troškiniuose naudojamas universalus prieskonių mišinys be druskos (u.p.) - sudėtyje gali 

būti garstyčių, sezamo sėklų, riešutų, pieno ir jo produktų glitimo turinčių javų ir jų produktų pėdsakų

ir jo produktai


