
2018 m kovo mėn. 12 d. 
 

PUSRYČIAI 

Kmynų arbata 

„Penkių grūdų“ dribsnių košė (Glitimo turintys 

javai, pieno produktai) 

. 

PIETŪS 
 

Obuoliai 

Bulvių sriuba su mėsos kukuliais(kiaušiniai) 

Virtinukai su varške ir padažu (Glitimas, pieno 

produktai, kiaušiniai) 

  

VAKARIENĖ 
 

Grietinės padaže troškintos bulvės su dešra (pieno 

produktai)  
Arbata su cukrumi 
                                                     

 

2018 m  kovo mėn. 13 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su pienu (pienas) 

Omletas, batonas (pieno produktai, glitimas) 

PIETŪS 
 

Obuoliai, sultys. 

Mėsiška bulvienė, duona (glitimas, pieno produktai) 

Kiauliena su troškintais kopūstais , bulvės  
  

VAKARIENĖ 
 

Skysta manų kruopų košė. 

Kakava su pienu (glitimas, pieno produktai) 

 

         

 

2018 m. kovo mėn. 14 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su pienu (pienas) 

Tiršta miežinių kruopų košė (pienas, pieno 

produktai) 
 

 PIETŪS 
 

 Obuoliai, sultys 

Pieniška daržovių sriuba (pienas, pieno produktai) 

kiaulienos maltas su kmynais ir padažu (pieno 

produktai) bulvės , burokėlių sal. 

 

VAKARIENĖ 
 

Varškės spygliukai su padažu (pieno produktai, 

glitimas)  
Arbata su cukrumi 

 

 

   

2018 m. kovo mėn. 15 d. 

 

PUSRYČIAI 
 

Arbata su cukrumi 

Kvietinių kruopų košė (pieno produktai, glitimas) 
 

PIETŪS 
 

Apelsinai 

Mėsiška barščių sriuba su pupelėmis (pieno 

produktai) 

Maltas kalakutienos maltinis su padažu (pieno 

produktai, kiaušiniai) bulvės, kopūstų sal. su 

morkomis ir obuoliais. 
 

VAKARIENĖ 
 

Arbata su pienu (pienas) 

Virti makaronai su dešra ir daržovių –grietinėlės 

padažu (glitimas, pieno produktai) 
                                                              

 

 

2018 m. kovo mėn. 16 d. 

PUSRYČIAI 

 

Arbata su pienu (pienas) 

Virtas kiaušinis su ž.žirneliais .(kiaušiniai) 

Duona su sviestu (glitimas, pieno produktai) 
 

 

PIETŪS 

 

Kriaušės, sultys. 

Pupelių sriuba  

Bulvių plokštainis su paukštiena ir padažu (pieno 

produktai) 

 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška ryžių sriuba (pienas) 

Sumuštinis su sūriu (glitimas, pieno produktai) 

 
 

 
ES-parama-pienas 

 

Pirmadienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val. 

Penktadienis-10 val. 

 

ES-parama-vaisiai 

Antradienis – 10 val.   13d. 

Ketvirtadienis – 10 val.  15d. 

 

 

 

 

 

 



2018m  kovo mėn. 12 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

Kmynų arbata 

„Penkių grūdų “dribsnių košė. 

Batonas su sviestu ir džemu(glitimo turintys javai, 

pieno produktai) 
 

PIETŪS 

 Obuoliai 

Bulvių sriuba su mėsos kukuliais(kiaušiniai) 

Virtinukai su varškės įdaru ir padažu(glitimo 

turintys javai, pieno produktai, kiaušiniai) 
  

VAKARIENĖ 
 

Grietinės padaže troškintos bulvės su dešra(pieno 

produktai) 

Vaisinė arbata  
                                                 

 

2018 m  kovo mėn. 13d. 
 

PUSRYČIAI 

Arbata su pienu 

Blyneliai (glitimo turintys javai, pienas, kiaušiniai) 

 

PIETŪS 
 

Obuoliai ,sultys 

Mėsiška bulvienė, duona (glitimo turintys javai, 

pieno produktai) 

Kiauliena su troškintais kopūstais, bulvės 

 

VAKARIENĖ 
 

Skysta  manų kruopų košė 

Kakava su pienu.  (glitimo turintys javai, pienas, 

pieno produktai)  
                                                    

 

2018 m  kovo mėn .14 d. 
 

PUSRYČIAI 
 

 Arbata su pienu (pienas) 

Tiršta miežinių kruopų košė (pienas, pieno 

produktai) 
 

PIETŪS 

 
 

Obuoliai , sultys 

Pieniška daržovių sriuba (pienas, pieno produktai) 

Kiaulienos maltinis su kmynais ir padažu(pieno 

produktai) bulvės, burokėlių sal.. 
 

VAKARIENĖ 
 

Varškės spygliukai su padažu (pieno produktai, 

glitimo turintys javai),arbata 
 

 

2018m  kovo mėn. 15d 

 

PUSRYČIAI 

Kakava su pienu (pienas) 

Kvietinių kruopų košė (glitimo turintys javai, pieno 

produktai) 

 

PIETŪS 
 

Apelsinai 

Geriamas vanduo 

Mėsiška barščių sriuba su pupelėmis.(pieno 

produktai) 

Maltas kalakutienos maltinis  su padažu (pieno 

produktai ,kiaušiniai)  bulvės. Kopūstų sal. su 

morkomis ir obuoliais. 

 

VAKARIENĖ 

 

Arbata su pienu (pienas) 

Virti makaronai su dešra ir daržovių- grietinėlės 

padažu (glitimo turintys javai, pieno produktai) 
 

 

 

2018 m kovo mėn. 16 d. 

 

PUSRYČIAI 

 

Arbata su pienu (pienas) 

Virtas kiaušinis su ž. žirneliais ir 

majonezu.(kiaušiniai) 

Duona su sviestu (glitimo turintys javai, pieno 

produktai) 
 
 

PIETŪS 

 

Kriaušės , sultys 

Pupelių sriuba. 

Bulvių plokštainis su paukštiena ir padažu .(pieno 

produktai) 

 

VAKARIENĖ 

 

Pieniška ryžių sriuba .(pienas) 

Sumuštinis su sūriu .(glitimo turintys javai, pieno 

produktai) 

                                                              
 

ES-parama-pienas             ES-parama-vaisiai 

 

Pirmadienis-10val.             Antradienis-10 val. 

Trečiadienis-10 val.           Ketvirtadienis-10 val. 

Penktadienis- 10val. 

 

Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės 

sveikatos centro Jurbarko skyriuje 2017-09-12 

Vertinimo pažyma Nr. 30VMĮP-35 


