
                               15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS)                                 

1 SAVAITĖ 

PIRMADIENIS  ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
PIETŪS 30-35% PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS 

Burokėlių sriuba su grietine 
Šviežių kopūstų sriuba su 

daržovėmis 

Žalių žirnelių sriuba su 

daržovėmis 

Trinta moliūgų sriuba su 

daržovėmis 
Agurkų sriuba su daržovėmis 

Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona 

     

1. Kiaulienos ir ryžių kukuliai 1. Kalakutienos maltinis  1. Jautienos ir kiaulienos kukuliai 1. Vištienos maltinis 1. Žuvies maltinis 

2. Kiaulienos troškinys su 

daržovėmis  (tausojantis) 

2. Ryžių troškinys su 

kalakutiena ir daržovėmis 
(tausojantis) 

2. Troškinta jautiena (veršiena) su 

daržovėmis (tausojantis) 

2. Troškinta vištiena su 

daržovėmis (tausojantis) 
2. Kepta žuvis 

3. Kiaulienos kepsnys 3. Kalakutienos kepinukas 
3. Apkepti natūralūs kiaulienos 

kotletai su sūriu 
3. Kepta vištienos filė 3. Kepta lašišos filė 

Virtos perlinės/virti grikiai 
Virti ryžiai su ciberžole/virti 

grikiai 
Virti grikiai/bulvių košė 

Virtas kuskusas/virtos perlinės 

kruopos 
Bulvių košė/virti grikiai 

Pekino kopūstų salotos su 

pomidorais ir aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

ridikėliais ir agurkais 

Kopūstų salotos su pomidorais ir 

aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

ridikėliais, agurkais ir aliejumi 

Burokėlių salotos su agurkais, 

žirneliais ir aliejumi 

Kopūstų salotos su morkomis ir 

aliejumi 

Cukinijų, agurkų ir morkų 

salotos su aliejumi 
Morkų salotos su aliejumi Burokėlių salotos su aliejumi 

Salotos su ridikėliais, pomidorais 

ir aliejumi 

Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas 

4. Virti varškėčiai su natūraliu 

jogurtu (tausojantis) 

Vaisių salotos 

4. Varškės apkepas su jogurtu 

      Vaisių salotos 

4. Tarkuotų bulvių cepelinai su 

varške ir grietine 

Daržovių salotos 

 

4. Kepti varškėčiai su natūraliu 

jogurtu ir konservuotų vaisių 

asorti 

4. Lietiniai su varške ir jogurtu  

Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 

 

5. Daržovių ir lęšių troškinys  
(augalinis, tausojantis) 

5. Daržovių troškinys su 

bulvėmis. (augalinis, tausojantis) 

5. Bulvių plokštainis su varške ir 

grietine 

Daržovių salotos 

 

5. Grikių troškinys su daržovėmis 
 (augalinis, tausojantis) 

5. Lietiniai su daržovėmis, 

natūralus jogurtas, vaisių salotos 

  
6. Pupelių troškinys su 

daržovėmis                      
(augalinis, tausojantis) 

 

 

6. Virti pilno grūdo makaronai su 

daržovėmis 
 (augalinis, tausojantis)               

 

 

 

 



2 SAVAITĖ 

PIRMADIENIS  ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
PIETŪS 30-35% PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS 

Rūgštynių sriuba su daržovėmis, 

kiaušiniu 
Pupelių sriuba su daržovėmis 

Šviežių kopūstų sriuba su 

daržovėmis 

Trinta moliūgų sriuba su 

daržovėmis 
Burokėlių sriuba su grietine 

Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona 

     

1. Viso grūdo virti makaronai su 

troškinta kiauliena ir daržovėmis 
(tausojantis) 

1. Vištienos maltinis 1. Kalakutienos maltinis  
1. Kiaulienos troškinys su 

daržovėmis  (tausojantis) 
1. Žuvies maltinis 

2. Troškinta jautiena (veršiena) su 

daržovėmis (tausojantis) 
2. Kepta vištienos blauzdelė 

2. Troškinta kalakutiena su 

daržovėmis (tausojantis) 

2. Kepti kiaulienos gabaliukai su 

svogūnais 

epti kiaulienos gabaliukai su 

svogūnais 

 

2. Kepta žuvis 

3. Kiaulienos suktinukai su sūriu 3. Kepta vištienos filė 
3. Kalakutienos kepinukas 

 

3. Balandėliai (kiauliena, ryžiai, 

daržovės) (tausojantis) 
3. Kepta lašišos filė 

Virti grikiai/virtos perlinės 

kruopos 
Bulvių košė/virti grikiai 

4. Kepti vištienos gabaliukai su 

svogūnais 
4. Kiaulienos kepsnys Virti grikiai/virti lęšiai 

Salotos su agurku, pomidorais ir 

aliejumi 
Troškintos morkos su žirneliais 

Virtos perlinės kruopos/virti 

grikiai 
Bulvių košė/virti grikiai Burokėlių salotos su aliejumi 

Kopūstų salotos su morkomis ir 

aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

agurkais, kukurūzais ir aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

ridikėliais ir agurkais 

Salotos su ridikėliais, agurkais ir 

aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

pomidorais ir aliejumi 

Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas 
Burokėlių salotos su agurkais, 

žirneliais ir aliejumi 

Kopūstų salotos su pomidorais ir 

aliejumi 
Pomidoras/agurkas 

4. Varškės ir bananų apkepas su 

jogurtu 

      Vaisių salotos 

4. Lietiniai su varške ir jogurtu  

Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 

Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas 

4. Virtų bulvių blynai su varškės 

įdaru (tausojantis), 

natūralus jogurtas 

 

5. Pupelių troškinys su 

daržovėmis (augalinis, tausojantis)             

   

5. Grikių troškinys su 

daržovėmis                   
(augalinis, tausojantis)            

5. Varškės spygliukai natūralus 

jogurtas, (tausojantis)  vaisių 

salotos  

5. Kepti varškėčiai su natūraliu 

jogurtu ir konservuotų vaisių 

asorti 

5. Daržovių troškinys su kuskusu 
(augalinis, tausojantis) 

  
6. Daržovių troškinys su bulvėmis 
(augalinis, tausojantis) 

6. Virti pilno grūdo makaronai su 

daržovėmis (augalinis, tausojantis) 
 

 

 

 



 

3 SAVAITĖ 

PIRMADIENIS  ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
PIETŪS 30-35% PIETŪS PIETŪS PIETŪS PIETŪS 

Žirnių sriuba su daržovėmis 
Šviežių kopūstų sriuba su 

daržovėmis 

Perlinių kruopų sriuba su 

daržovėmis 
Burokėlių sriuba su grietine 

Rūgštynių sriuba su daržovėmis, 

kiaušiniu 

Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona Pilno grūdo duona 

     

1. Kiaulienos maltinis 
1. Ryžių troškinys su vištiena ir 

daržovėmis (tausojantis) 
1.Troškinti jautienos kukuliai 1. Kalakutienos maltinis 1. Žuvies apkepas 

2. Kiaulienos troškinys su 

kopūstais (tausojantis) 
2. Vištienos maltinis 

2. Troškinta jautiena (veršiena) su 

daržovėmis (tausojantis) 

2. Troškinta kalakutiena su 

daržovėmis (tausojantis) 

 

2. Kepta žuvis 

3. Kiaulienos kepsnys 

 
3. Kepta vištienos filė 3. Kiaulienos suktinukai su sūriu 

3. Troškintos vištienos kepenėlės 

su daržovėmis (tausojantis) 

 
3. Kepta lašišos filė 

4.Kepti kiaulienos gabaliukai su 

svogūnais 
Virti grikiai/virti makaronai Bulvių košė /virti grikiai 

4. Kalakutienos kepinukas 

 

Bulvių košė/virtos perlinės 

kruopos 

Virtos perlinės kruopos/virti 

grikiai 

Kopūstų salotos su morkomis ir 

aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

ridikėliais ir agurkais 

Virtos perlinės kruopos/virti 

grikiai 

Burokėlių salotos su žirneliais ir 

aliejumi 

Morkų salotos su aliejumi 
Salotos su pomidorais, agurkais 

ir aliejumi 

Burokėlių salotos su agurkais,  

žirneliais ir aliejumi 
Troškintos morkos su žirneliais 

Pekino kopūstų salotos su 

pomidorais ir aliejumi 

Pekino kopūstų salotos su 

ridikėliais ir agurkais 
Pomidoras/agurkas Pomidoras/agurkas 

Kopūstų salotos agurkais ir 

aliejumi 
Pomidoras/agurkas 

Pomidoras/agurkas 
4. Virti varškėčiai su jogurtu 
(tausojantis) 
 Vaisių salotos 

4. Varškės spygliukai su  

grietine (tausojantis) 

Vaisių salotos 
 

Pomidoras/agurkas 
4. Kepti varškėčiai su natūraliu 

jogurtu ir konservuotų vaisių 

asorti     

5. Varškės apkepas su jogurtu 

       Konservuotų vaisių asorti 

5. Daržovių ir lęšių troškinys  

(augalinis, tausojantis) 

5. Virtinukai su varške, grietinė 
(tausojantis) 
Vaisių salotos 
 

5. Lietiniai su bananais, jogurtas, 

smulkinti konservuoti vaisiai  

5. Pupelių troškinys su 

daržovėmis (augalinis, tausojantis) 

6. Virti pilno grūdo makaronai su 

daržovėmis (augalinis, tausojantis) 
 

6. Grikių troškinys su daržovėmis 
(augalinis, tausojantis) 

6. Daržovių troškinys su bulvėmis 
(augalinis, tausojantis) 

 

 


