
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“   PATVIRTINTA direktorės Linos Bagdanavičienės 

Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 

 

 

 

 

 

 PUSRYČIAI 10 val. PIETŪS VAKARIENĖ 
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Kukurūzų kruopų košė su 

sviestu  (150/2/10); 
Viso grūdo duona su 

sviestu ir varškės sūriu 

(20/5/20); 

Plikoma arbata be 

cukraus (150). 

Vaisiai (150) 

 

 

Žirnių, miežinių kruopų sriuba su 

daržovėmis (150); 

Pilno grūdo duona (20); 

Jautienos maltinukas (60); 

Bulvių košė su sviestu (60/2); 
Agurkas (50); 

Morkų lazdelės (40); 

Vanduo su citrina (150). 

Kepti varškėčiai 

(100); 

Trintos uogos (25); 

Javainių batonėlis 

(30); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Manų košė su sviestu ir 

cinamonu (150/3); 

Uogos (25); 

Sūrio lazdelė (20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai  (150) 

Trinta moliūgų sriuba su moliūgų 

sėklomis ir kokosų pienu (150/10); 

Pilno grūdo duona (20); 
Virtos dešrelės (60); 
Pomidorų padažas (20); 

Virti grikiai (60); 
Daržovių rinkinukas (morka, agurkas) 

(20/20); 

Vanduo su obuoliu (150). 

 

Žemaičių blynai su 

jautiena (80/40); 

Grietinė (20); 
Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

3
 s

a
v
a
it

ė
 3

 d
ie

n
a

 

Miežinių kruopų košė su 

džiovintais vaisiais ir 

sviestu (150/10/3); 

Traputis (10); 

Plikoma arbata be 

cukraus (150). 

 

 

 

Vaisiai (150) 

Raugintų kopūstų sriuba (150); 

Pilno grūdo duona (20); 

Vištienos maltinukas (60); 
Virtos bolivinės balandos  su sviestu 

(50/2); 
Morkų salotos su obuoliais (50); 

Troškintos šparaginės pupelės 

(50/3); 

Stalo vanduo (150). 

Makaronai su varške 

(100/50); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

 

3
 s

a
v
a
it

ė
 4

 d
ie

n
a

 Omletas su kietuoju sūriu 

(80/10); 

Kons žirneliai (20); 

Pilno grūdo  duona (20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Burokėlių sriuba su pupelėmis  (150); 

Pilno grūdo duona (20); 

Antienos maltinukas (60);  
Virti grikiai (50); 

Pekino kopūstų salotos su agurkais ir 

konservuotais kukurūzais (50); 

Morkų lazdelės (40); 
Vanduo su uogomis (150).  

Miltiniai blynai  su 

bananais (100); 

Natūralus jogurtas (20); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Grikių košė su sviestu 

(150/4); 
Pilno grūdo duona su 

kiaušiniu (20/5/25); 

Plikoma arbata be cukraus 

(150) 

 

 

Vaisiai (150) 

Ryžių ir pomidorų su vištienos kukuliais 

sriuba (150/25); 

Pilno grūdo duona (20); 
Menkės žuvies piršteliai volioti kukurūzų 

miltuose (60); 

Bulvių košė su sviestu (60/2); 

Morkų lazdelės (40); 

Agurkas (50); 
Vanduo su apelsinu (150). 

Pieniška  perlinių 

kruopų sriuba (200); 

Sausainiai (20). 


