
2018 m. kovo mėn. 19d. 
 

Alergijas arba netoleravimą sukeliančios medžiagos 

arba produktai 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata. Manų košė su sviestu ir 

cukrumi.(glitimas, pienas, pieno produktai) 

Duona su sviestu  (glitimas, pieno produktai) 

 

PIETŪS 
 

Obuoliai 

Kruopų sriuba su bulvėmis, duona.(glitimas, pieno 

produktai) 

Paukštienos kukuliai  su padažu, bulvės, ž. 

žirnelių sal.(glitimas, pieno produktai) 
 

VAKARIENĖ 
 

Omletas su sviestu, kons agurkas, duona (glitimas, 

pieno produktai) 

Kmynų arbata. 
 

 

 

2018 m. kovo mėn. 20d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata. Tiršta grikių kruopų košė.(pieno 

produktai) 
  

PIETŪS 

Sultys 

Mėsiška žirnių-perlinių kruopų sriuba, duona 

Mėsos maltinis su  padažu. (glitimas, pieno 

produktai) 
 

VAKARIENĖ 
 

Daržovių troškinys su mėsa. Arbata su 

pienu.(pienas) . Bananai. 
 

 

2018 m. kovo mėn. 21 d 
 

PUSRYČIAI 
 

Avižinių dribsnių košė,  (glitimas, pieno produktai, 

pienas) vaisinė arbata. 
 

PIETŪS 
 

Apelsinai 

Mėsiška bulvienė (pieno produktai) 

Žuvies maltinis  su morkų padažu, (glitimas, pieno 

produktai) bulvės, kons. agurkai 
 

VAKARIENĖ 
  

 

Virti varškės kubeliai su padažu .(glitimas, pieno 

produktai) Kmynų arbata. 

 

 
 2018 m. kovas mėn. 22d. 

 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su citrina 

Ryžių kruopų košė su sviestu  (pieno produktai) B 
 

PIETŪS 
 

Obuoliai,  

Pupelių sriuba bulvėmis ir vištienos gabaliukais, 

duona (glitimas, pieno produktai) 

Mėsos kukuliai su padažu (pieno produktai), 

bulvės, šviežių kopūstų sal. 

 

VAKARIENĖ 
 

Bulviniai piršteliai su varške ir padažu (pieno 

produktai) 

Arbata su pienu.(pienas) 

 

 
 

2018m. kovas mėn. 22d. 

 

PUSRYČIAI 

 

Arbata . 

Kvietinių kruopų košė (pienas), 

 

PIETŪS 

 

Sultys, obuoliai. 

Mėsiška daržovių sriuba su kons.ž. žirneliais, 

duona.(glitimas, pieno produktai) 

Balandėliai su padažu (glitimas, pieno produktai), 

bulvės, pomidorai 

 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška makaronų sriuba (pienas) 

Sumuštinis su dešra.(glitimas, pieno produktai) 

 

 

ES-parama-obuoliai 

 

Antradienis-10val. 20d. 

Ketvirtadienis-10val. 22d. 

 

ES-parama-pienas 

 

Pirmadienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val. 

Penktadienis-10 val. 

 

 

 



2018m. kovo mėn. 19d. 
 

Alergijas arba netoleravimą sukeliančios medžiagos 

arba produktai 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata. Manų košė su sviestu ir 

cukrumi.(glitimas, pienas, pieno produktai) 

Duona su sviestu ir sūriu (glitimas, pieno produktai) 

 

PIETŪS 
 

Obuoliai 

Kruopų sriuba su bulvėmis, duona.(glitimas, pieno 

produktai) 

Paukštienos kukuliai  su padažu, bulvės, ž. 

žirnelių sal.(glitimas, pieno produktai) 
 

VAKARIENĖ 
 

Omletas su sviestu, kons agurkas, duona (glitimas, 

pieno produktai) 

Kmynų arbata. 
 

 

 

2018 m. kovo mėn. 20d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata. Tiršta grikių kruopų košė.(pieno 

produktai) 
  

PIETŪS 

Sultys 

Mėsiška žirnių-perlinių kruopų sriuba, duona 

Virtinukai su mėsos įdaru ir  padažu.(glitimas, 

pieno produktai) 
 

VAKARIENĖ 
 

Daržovių troškinys su mėsa. Arbata su 

pienu.(pienas) . Bananai. 
 

 

2018 m. kovo mėn. 21d 
 

PUSRYČIAI 
 

Avižinių dribsnių košė, kepti obuoliai (glitimas, 

pieno produktai, pienas) vaisinė arbata. 
 

PIETŪS 
 

Apelsinai 

Mėsiška bulvienė (pieno produktai) 

Kepta žuvis  su morkų padažu, (glitimas, pieno 

produktai) bulvės, kons. agurkas 
 

VAKARIENĖ 
  

 

Virti varškės kubeliai su padažu .(glitimas, pieno 

produktai) Kmynų arbata. 

 

 
 2018 m. kovo mėn.22d.  

PUSRYČIAI 
 

Arbata su citrina 

Ryžių kruopų košė su sviestu  (pieno produktai) 

Batonas su džemu. (glitimas) 
 

PIETŪS 
 

Obuoliai,  

Pupelių sriuba bulvėmis ir vištienos gabaliukais, 

duona (glitimas, pieno produktai) 

Mėsos kukuliai su padažu (pieno produktai), 

bulvės, šviežių kopūstų sal. 

 

VAKARIENĖ 
 

Bulviniai piršteliai su varške ir padažu (pieno 

produktai) 

Arbata su pienu.(pienas) 

 

 
 

2018 m. kovo mėn. 23d. 

 

PUSRYČIAI 

 

Arbata . 

Kvietinių kruopų košė (pienas), obuoliai. 

 

PIETŪS 

 

Sultys 

Mėsiška daržovių sriuba su kons.ž. žirneliais, 

duona.(glitimas, pieno produktai) 

Balandėliai su padažu (glitimas, pieno produktai), 

bulvės, pomidorai 

 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška makaronų sriuba (pienas) 

Sumuštinis su dešra.(glitimas, pieno produktai) 

 

 

ES-parama-obuoliai 

Antradienis-10val. 20d. 

Ketvirtadienis-10val.  22d. 

 

ES-parama-pienas 

Pirmadienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val. 

Penktadienis-10 val. 

 

Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės 

sveikatos centro Jurbarko skyriuje 2017-09-12 

Vertinimo pažyma Nr. 30VMĮP-35 

 


