
2018m. kovas mėn. 05d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Kakava su pienu 

Tiršta miežinių kruopų košė (glitimas, pienas, 
pieno produktai) 
 

PIETŪS 
 

Obuoliai, sultys 

Mėsiška šviežių kopūstų sriuba, duona  

Plovas su kalakutiena , kons. agurkai .(glitimas) 

 

VAKARIENĖ 
 

Manų-varškės apkepas su džemu, arbata su 

pienu. (pienas, pieno produktai, glitimas) 

 
__________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 

2018m  kovas mėn. 06 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su cukrumi  

Varškė su grietine, batonas(pieno produktai, 

glitimas) 
 

PIETŪS 
 

Kriaušės  Mėsiška daržovių sriuba su pupelėmis, 

duona  

Mėsos-ryžių kukuliai  su padažu, bulvės 

,burokėlių sal. su ž. žirneliais(glitimas, pieno 

produktai)  
 

VAKARIENĖ 
 

Skryliai su padažu, arbata su citrina(pieno 

produktai, glitimas) 

 
 

 

2018m. kovas mėn. 07 d. 
 

PUSRYČIAI 

 

Kmynų arbata. Omletas su sviestu(kiaušiniai, 

pieno produktai), šviežias agurkas, batonas 
(glitimas) 
 

 

PIETŪS 

 

Obuoliai , sultys. Paukštienos sultinys su ryžiais, 

duona (glitimas). Paukštiena su daržovių troškiniu 

(pieno produktai) 
 

 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška grikių sriuba, (pienas, pieno produktai) 

duona su sviestu ir sūriu.(glitimas, pieno produktai) 

 

 

2018m. kovas mėn. 08d. 
 

PUSRYČIAI 

 

Balinta arbata. 

Makaronų košė su sviestu (pienas, pieno produktai, 

glitimas) 
 

PIETŪS 

 

Apelsinai 

Mėsiška burokėlių sriuba, duona(glitimas, pieno 

produktai) 

Mėsos maltinis su padažu, bulvės, šviežių 

kopūstų sal.(pieno produktai, glitimas) 

 

VAKARIENĖ 

 

Bulvių košė su sviestu, kons. agurkas, 

kefyras.(pieno produktai) 
                                                              

 

 

2018m. kovas mėn. 09 d. 

 

PUSRYČIAI 

 

Sausi pusryčiai su pienu (pieno produktai, glitimas), 

mandarinai. 

 

PIETŪS 

 

Sultys. 

Mėsiška agurkinė sriuba. 

Varškės kukuliai su padažu. (pieno produktai) 

 

VAKARIENĖ 

 

Bulvių, morkų, ž. žirnelių troškinys 

Pienas (pienas, pieno produktai) 
 

 

 

ES-parama-pienas 

Pirmadienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val. 

Penktadienis-10 val 

 

ES-parama-obuoliai 

Antradienis-10 val. – 6d. 

Ketvirtadienis-10 val. – 8d. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



2018 m. kovas mėn. 05 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Kakava su pienu. Tiršta miežinių kruopų košė.  
(alergijas sukeliančios medžiagos-glitimo turintys 

javai, pienas ir jo produktai) 
 

PIETŪS  

 

 Sultys. Šviežių kopūstų sriuba, duona. Plovas su 

kalakutiena ,kons. agurkas. ( glitimo turintys javai) 
 

VAKARIENĖ 

 

Manų –varškės apkepas su saldžiu padažu. 

Arbata su pienu. (pienas, pieno produktai, glitimo 

turintys javai ) 

                   

 

2018 m. kovas mėn. 06 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su cukrumi 

Varškė su grietine, batonas. (pieno produktai, 

glitimo turintys javai) 
 

PIETŪS 

Kriaušės. 

Geriamas vanduo 

Mėsiška daržovių  sriuba su pupelėmis, duona. 

Mėsos –ryžių kukuliai su padažu, bulvės. 

Burokėlių sal. su ž. žirneliais (glitimo turintys 

javai, pieno produktai) 
 

VAKARIENĖ 
 

Skryliai su padažu. Arbata su citrina. 

(pieno produktai , glitimo turintys javai) 

                                                

 

2018m.  kovas  mėn. 07 d.   
 

PUSRYČIAI 

 

Kmynų arbata. Omletas su sviestu (kiaušiniai, 

pieno produktai), šviežias agurkas, batonas 

(glitimas) 

 

PIETŪS 

 

Obuoliai, sultys. Paukštienos sultinys su ryžiais, 

duona. Paukštiena su daržovių troškiniu (pieno 

produktai) 
 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška grikių sriuba (pienas, pieno produktai) 

Duona su sviestu ir sūriu (glitimas, pieno produktai) 

 

 

 

2018 m. kovas mėn. 08 d. 
 

PUSRYČIAI 

 

Balinta arbata 

Makaronų košė su padažu.(pienas, pieno produktai 

glitimo turintys javai) 

 

 

PIETŪS 
 

 Apelsinai. 

Mėsiška burokėlių-pupelių sriuba, duona 

Mėsos maltinis  su  padažu, bulvės, šviežių 

kopūstų sal. (pieno produktai, glitimo turintys javai) 

 

VAKARIENĖ 
 

Bulvių košė su sviestu, kons. agurkas. Kefyras. 

(Pieno produktai) 

 

 

2018m .kovas mėn. 09 d. 

 

PUSRYČIAI 

Kmynų arbata. 

Sausi pusryčiai su pienu , jogurtas, mandarinai 
(pieno produktai, glitimo turintys javai) 

 

PIETŪS 
 

Sultys 

Mėsiška agurkinė sriuba.  

Virtų bulvių cepelinai su padažu. 
(pieno produktai) 

 

VAKARIENĖ 
 

Bulvių, morkų, ž. žirnelių troškinys.  

Pienas. (pienas ir pieno produktai) 

 

 
 

 

 

ES-parama-pienas 

Pirmadienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val. 

Penktadienis-10 val. 

 

ES-parama-obuoliai 

Antradienis-10 val. – 6d. 

Ketvirtadienis-10 val. – 8d. 

 

Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės 

sveikatos centro Jurbarko skyriuje 2017-09-12 

Vertinimo pažyma Nr. 30VMĮP-35 

 
 


