
 

Pastaba: Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriuje. Vertinimo pažyma Nr. JVVP-26 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO" MOKYKLA Valgiaraštis darželio grupių ugdytiniams 

(4-7 m. amžiaus vaikams) 

1 SAVAITĖ 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

Manų košė su sviestu. 

Duona su sviestu. 

Kakava su pienu. 

Omletas su sviestu, batonas 

su sviestu. Arbata su pienu. 

Sausi pusryčiai (kviečiai su 

medumi) su pienu. Jogurtas 

2,5% 

Tiršta ryžių kruopų košė su 

sviestu, sausainiai. Kmynų 

arbata. 

Varškės pudingas su 

sviesto ir grietinės padažu. 

Arbata su citrina. 

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs 

„Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" 

Paukštienos sultinys su 

ryžiais, duona. 

Paukštienos kukuliai su 

padažu, bulvės, žalių 

žirnelių sal. Sulčių 

gėrimas. Obuoliai. 

Mėsiška žirnių-perlinių 

kruopų sriuba, duona. 

Netikras zuikis su padažu, 

bulvės, burokėlių sal. 

Mandarinai 

Pieniška bulvių-pupelių 

sriuba, duona. Žuvies 

maltinis su padažu, bulvių 

košė. Salotos „Gaidelis" 

Obuolių kompotas. 

Kriaušės. 

Mėsiška bulvienė su grietine, 

duona. Mažylių blynai su 

padažu. Tarkuotos morkos ir 

obuoliai su cukrumi. Sulčių- 

sirupo gėrimas 

Mėsiška daržovių sriuba su 

kons. žirneliais, duona. 

Balandėliai su padažu, 

bulvių košė. Razinų 

kompotas. Obuoliai. 

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė 

Virti varškės kubeliai su 

padažu. Kmynų arbata. 

„Penkių grūdų" kruopų 

košė su sviestu. Pienas2,5% 

rieb. 

BULVIŲ košė su padažu. 

Kefyras, kons, agurkas. 

Bandelė. 

Makaronai su dešra ir 

daržovėmis. Arbata. 

Pieniška makaronu sriuba. 

Sumuštinis su dešra. 



 

Pastaba: Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriuje. Vertinimo pažyma Nr. JVVP-26 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO" MOKYKLA 

Valgiaraštis darželio grupių ugdytiniams (4-7 m. amžiaus vaikams) 

2 SAVAITĖ 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

Tiršta avižinių dribsnių košė 

su sviestu. Kmynų arbata, 

bandelė. 

Makaronų košė su padažu, 

sausainiai. Arbata su 

cukrumi. 

Varškė su grietine, 

batonas. Arbata. 

Grikių kruopy košė su sviestu. 

Pyragas su džemu. Arbata 

su pienu. 

Miltų blynai su cukrumi. 

Arbata. 

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs 

„Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" 

Mėsiška šviežių kopūstų 

sriuba, duona. Plovas su 

kalakutiena, kons. 

agurkas, obuoliai. 

Mėsiška daržovių sriuba su 

pupelėmis, duona. Kepsnys 

„Berželis "su padažu, bulvės, 

burokėlių sal. su ž. žirneliais, 

Kriaušės. 

Paukštienos sultinys su 

ryžiais, duona. Paukštiena 

su daržovių troškiniu 

Mandarinai. Citrinų 

kompotas. 

Mėsiška burokėlių sriuba, 

duona. Virty bulvių 

cepelinai su varške ir 

padažu. Obuolių 

kompotas. Apelsinai. 

Mėsiška agurkinė sriuba, 

duona. Mėsos kukuliai su 

padažu, bulvės, šviežių 

kopūstų sal .,gėrimas 

„Jaunystė", obuoliai. 

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė 

Mieliniai blynai, pienas 

2,5% rieb. 

Grietinės padaže troškintos 

bulvės su dešra. Kefyras 

Skryliai su sviesto - grietinės 

padažu Kmynu arbata. 

Omletas su sviestu, kons. 

agurkas, duona Arbata su 

citrina. 

Pieniška grikių sriuba. 

Sumuštinis su sūriu,, Vilnius" 



 

Pastaba: Valgiaraštis suderintas Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriuje. Vertinimo pažyma Nr. JVVP-26 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO" MOKYKLA  

Valgiaraštis darželio grupių ugdytiniams (4-7 m. amžiaus vaikams) 

3 SAVAITĖ 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

Kvietinių kruopy košė su 

sviestu. Batonas su 

sviestu ir džemu. Arbata 

su citrina 

Sausi pusryčiai (dribsniai su 

cinamonu) su pienu. 

Bananai. 

Tiršta manų kruopų košė su 

uogiene. Jogurtas. Arbata. 

Arbata su pienu. Miežinių 

kruopų košė su sviestu. 

Batonas su sviestu. 

Virtas kiaušinis su ž. žirneliais 

ir majonezu. Duona su 

sviestu. Kakava su pienu. 

Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs Pietūs 

„Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" „Tausojantis" 

Mėsiška pomidorinė 

sriuba, duona. Virtinukai 

su varške ir padažu. 

Obuoliai 

Mėsiška barščių sriuba su 

pupelėmis, duona. Maltas 

paukštienos šnicelis su 

padažu, bulvių košė, 

kopūstų sal. su morkomis ir 

obuoliais. „Gėrimas" 

Jaunystė" 

Mėsiška bulvinė su grietine, 

duona. Kiauliena su 

troškintais kopūstais, 

bulvės. SUIČIŲ- sirupo 

gėrimas. Obuoliai. 

Pieniška daržovių sriuba, 

duona. Mėsos maltinis su 

padažu, bulvės, burokėlių 

sal. su raugintais kopūstais. 

Sulčių gėrimas. Obuoliai. 

Mėsiška žirnių-perlinių 

kruopų sriuba, duona. 

BUIVIŲ plokštainis su 

paukštiena ir padažu. 

Citrinų kompotas. 

Mandarinai. 

Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė Vakarienė 

Daržovių troškinys su 

dešra. Arbata su pienu. 

Manų-varškės apkepas su 

saldžiu padažu. Arbata su 

pienu. 

Bulviniai piršteliai su varške 

ir padažu. Kmynų arbata. 

Kepti varškėčiai su saldžiu 

padažu. Arbata su citrina. 

Pieniška ryžių sriuba. 

Sumuštinis su sūriu. 


