
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“   PATVIRTINTA direktorės Linos Bagdanavičienės 

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 

 

 

 

 

  

 PUSRYČIAI 10 val.i PIETŪS VAKARIENĖ 
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Sorų kruopų košė su sviestu 

ir džiovintu vaisiumi 

(200/4/16); 

Uogos (30); 

Sūrio lazdelė (20); 

Plikoma arbata be 

cukraus (150). 

 

 

 

Vaisiai (150) 

Rūgštynių sriuba su grietine (150/5); 

Pilno grūdo duona (20); 
Kalakutienos kepsnys (70); 

Virti grikiai (50); 
Cukinijų, obuolių agurkų salotos (50); 

Agurkas pagal sezoniškumą (50); 

Vanduo su braškėmis. 

Mieliniai blyneliai su 

varške (120); 

Trintos uogos (30); 

Sultys (150). 
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Viso grūdo avižinių 

dribsnių košė su bananais 

(200/3); 

Uogos (30); 

Jogurtas (125); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Trinta žirnių ir žiedinių kopūstų sriuba 

su daržovėmis (150); 

Pilno grūdo duona (20); 
Makaronai su jautiena ir tarkuotu 

kietuoju sūriu (65/65/15); 

Morkų lazdelės (50); 

Kopūstų salotos su agurkais ir 

konservuotais kukurūzais (50); 

Vanduo su citrina (150). 

Omletas su dešrele 

(100/20); 

Daržovių rinkinukas 

(pomidorai, agurkai) 

(20/20); 

Pilno grūdo duona 

(30); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Penkių grūdų dribsnių košė 

su sviestu  ir džiovintais 

vaisiais (200/4/15); 

Sūrio lazdelė (20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Burokėlių sriuba su jautienos kukuliais 

(150/25/5); 

Pilno grūdo duona (20); 

Antienos maltinukas (70); 
Bulvių košė su sviestu (80/3); 

Raugintų kopūstų salotos (70); 

Vyšniniai pomidorai (50); 

Stalo vanduo (150). 

Daržovių troškinys su 

raudonaisiais lęšiais 

(60/60); 

Karštas sumuštinis su 

fermentiniu sūriu, virta 

dešra ir pomidoru 

padažu (30/35); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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 Spelta kviečių dribsnių košė 

su bananais (200/3); 
Uogos (30); 
Sūrio lazdelė (20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Brokolių, žiedinių kopūstų sriuba su 

bulvėmis vištienos sultinyje (150); 

Pilno grūdo duona (20) 

Vištiena su ryžiais (75/75); 
Pekino kopūstų salotos su agurkais ir 

konservuotais kukurūzais (70); 

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

Virti varškėčiai su pilno 

grūdo spelta miltais ir 

grietine (120/25); 

Sultys (150) 
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Manų košė su sviestu ir 

cinamonu (200/3); 

Uogos (30); 
Pilno grūdo  duona  su 

sviestu ir varškės sūriu 
(30/5/20); 

Plikoma arbata be cukraus 

(150). 

 

 

 

Vaisiai (150) 

Agurkinė sriuba (150); 

Pilno grūdo duona (20) 
Menkės ir lašišos kepti paplotėliai (80); 

Virti rudieji ryžiai (60); 
Agurkas pagal sezoniškumą (50); 

Burokėlių salotos (50); 
Vanduo su citrina (150). 

Makaronai su kietuoju 

sūriu (150/20); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 


