
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“   PATVIRTINTA direktorės Linos Bagdanavičienės 

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 

 

 

 

 PUSRYČIAI 10 val. PIETŪS VAKARIENĖ 

2
 s

a
v
a
it

ė
 1

 d
ie

n
a

 

Ryžių kruopų košė su 

sviestu, obuoliais ir 

cinamonu (200/3/20); 

Jogurtas (125) 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Trinta žirnių ir žiedinių kopūstų sriuba 

su daržovėmis (150); 

Pilno grūdo duona (20); 

Jautiena su troškintais kopūstais 

(75/75); 

Virtos bulvės su sviestu (80/2); 
Vyšniniai morka/agurkas (25/25); 

Vanduo su braškėmis (150). 

Omletas su daržovėmis 

ir sūriu (100/20) 

Pilno grūdo duona 

(20); 
Daržovių rinkinukas 

(pomidoras, agurkas) 

(25/25) 
Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Grikių košė su sviestu 

(200/5); 

Viso grūdo duona su 

sviestu ir kiaušiniu 

(20/5); 

Plikoma arbata be 

cukraus (150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Trinta daržovių sriuba (žalieji žirneliai, 

žiedinis kopūstas, bulvės) su kokosų 

pienu (150/10); 

Pilno grūdo duona (20); 

Kalakutiena su rudaisiais ryžiais 

(75/75); 

Kopūstų salotos su morkomis (50); 

Agurkas (pagal sezoniškumą) (50); 

Vanduo su kriauše (150).  

Mieliniai blyneliai su 

bananais ir obuoliais ir 

uogų užpilu (120/30) 

Pienas (150). 
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Sorų kruopų košė su 

sviestu (200/4/15); 

Uogos (30); 

Sūrio lazdelė (20); 

Plikoma arbata be 

cukraus (150)  

 

 

Vaisiai (150) 

Porų sriuba su bulvėmis, morkomis ir 

jautienos kukuliais (150/25); 

Pilno grūdo duona (20); 
Vištienos piršteliai su sezamo sėklomis 

(70); 

Virtos bolivinės balandos su sviestu 

(50/2) 
Burokėlių salotos su raugintu agurku ir 

kons. žirneliais (50); 
Morkų lazdelės (50); 

Vanduo su citrina (150). 

Varškės apkepas su 

obuoliais ir uogų užpilu 

(145/30/30) 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Penkių grūdų dribsnių 

košė su sviestu  ir 

džiovintu vaisium 

(200/4/15); 

Traputis su riešutų 

sviestu (10/10); 

Pienas (150). 

 

 

 

Vaisiai (150) 

Žiedinių kopūstų sriuba su bulvėmis, 

cukinijomis ir morkomis (150); 

Pilno grūdo  duona (20); 
Jautienos maltinukas su fermentiniu 

sūriu (70/20); 

Virti makaronai (70); 

Kopūstų salotos su morkomis (50); 

Morkų lazdelės (50); 
Vanduo su uogomis (150). 

Virtų bulvių kukuliai su 

varške ir grietine 

(100/50/30); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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 Viso grūdo avižinių 

dribsnių košė su bananais 

(200/3); 

Uogos (30); 

Sūrio lazdelė (20); 

Žolelių arbata be cukraus 
(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Agurkinė sriuba (150); 

Pilno grūdo duona (20); 

Kepta lašiša (70); 

Virti rudieji ryžiai (80); 

Burokėlių salotos (50); 

Konservuoti kukurūzai (40); 
Vanduo su obuoliu (150). 

Makaronai su 

daržovėmis ir kietuoju 

sūriu  (150/50/15); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

 


