
LOPŠELIO- DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ VALGIARAŠTIS 

Rugsėjo 19- 23 d. 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
Pusryčiai: avižinių dr. košė su 
sviestu T 150/6 ir 200/8, šviesi 
duona su pupelių užtepėle 20/15 
ir 20/20, arbatžolių arbata 
(nesald.)150/200 

Pusryčiai: Sorų kr. košė su 
sviestu T 150/6, 200/8, 
Duoniukai su varškės 
užtepėle 10/15, 10/20, 
žolelių arbata 150/200 

Pusryčiai: virtas kiaušinis 
T 60/60, agurkas 40/40, 
kukurūzai ( konserv.) 
15/20, šviesi duona su 
sviestu ir ferm. Sūriu 
25/5/10, 35/7/20, 
arbatžolių arbata ( 
nesald.) 150/200 

Pusryčiai: grikių kr. košė 
su neraf. al. TA 150/6, 
200/7, šviesi duona su 
lydytu sūriu 30/15, 35,20, 
tarkuotos morkos 35/40, 
arbatžolių arbata 
(nesald.)150/200 

Pusryčiai: manų kr. košė su cin ir 
cukr. T 150/3,200/4, šviesi duona 
su sviestu 20/4, 30/4, kakava su 
pienu ( sald.) 150/200 

VAISIAI 100 VAISIAI 120 VAISIAI 100/120 VAISIAI 100/120 VAISIAI 80 

Pietūs: žirnių- perlinių kruopų 
sriuba TA 100/150, ruginė duona 
25/30, kiaulienos maltinukas T 
60/80, bulvių košė T 60/80, 
daržovės ( agurkai) 30/40, morkų 
salotos su neraf. al. 40/40, 
pagardintas stalo vanduo su 
agurku 

Pietūs: daržovių srb. TA 
100/150, 100/15, ruginė 
duona 25/30, vištienos 
maltinukas T 60/80, virti 
ryžiai 60/80, kopūstų ir 
pomidorų sal. su neraf. al. 
70/80, pagardintas stalo 
vanduo su mėta 
 

Pietūs: daržovių sultinys 
su makaronais TA 
100/150, ruginė duona 
25/30, troškintas jaut. 
maltinukas T( lopš.)60, 
jautienos bestrogenas T ( 
darž.) 70/30, bulvių košė 
TA 60/80, agurkai, 
pomidorai 80( darž.), 
morkų ir obuolių sal. su 
neraf. al. 70( lopš.), 
pagardintas stalo vanduo 
su mėta ir citrina 150/200 

Pietūs: barščiai su 
pupelėmis TA 100/150, 
jogurtinė grietinė 10/15, 
ruginė duona 25/30, 
žuvies kukukis T 70/90, 
virtos bulvės TA 60/80, 
kopūstų ir agurkų sal. su 
neraf. al. 70/80, 
pagardintas stalo vanduo 
su agurku 150/200 

Pietūs: trinta žiedinių kopūstų sr. 
TA 100/150, skrebučiai TA 8/10, 
plovas su kalakutiena T 100/40, 
140/50, daržovės ( agurkai, 
pomidorai) 70/80, pagardintas 
stalo vanduo su apelsinu 150/200 

Vakarienė: virti varškėčiai su 
jogurto ir uogienės pad. T 120/30 
150/ 35, kmynų arbata ( nesald.) 
150/200 

Vakarienė:  lietiniai su 
jogurtu ir uogiene/ džemu 
100/15/10, 120/20/15, 
arbatžolių arbata (nesald.) 

Vakarienė: pieniška kr. sr. 
T 150/200, ruginė duona 
30/35, žolelių arbata 
nesald. 

Vakarienė: makaronai su 
trošk. višt.pad. T 105/30, 
125/50, agurkai 40/50, 
kmynų arbata ( nesald.) 

Vakarienė: varškės ir morkų 
apkepas T su trintų uogų pad. su 
bananais 120/30, 150/35 žolelių 
arbata ( nesald.)150/200 



 


