
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“ 

1-3 metų vaikų valgiaraštis 

 

 

 PUSRYČIAI 10 val. PIETŪS VAKARIENĖ 
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Manų koš su sviestu ir 

cinamonu, T (*pienas, 

pieno pr.) (150/2); 

Pilno grūdo duona su 

sviestu ir fermentiniu 

sūriu (kviečiai, pieno 

pr.) (20/3/20); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

 

 

Vaisiai (150); 

Ryžių, bolivinių balandų sriuba su pomidorais ir jautienos 

kukuliais, T (150/25); 

Pilno grūdo duona (kviečiai) (25); 

Vištienos troškinys su daržovėmis, T (*pieno pr.) 

(50/50); 

Virti birūs ryžiai, T (60); 

Pekino kopūstų salotos su agurkais, ridikėliais ir porais, A 

(50);  Paprikos lazdelės, A (30); 

Vanduo su braškėmis (150). 

 

Bulvių košė su mėsos 

padažu, T (*pieno 

pr., pienas) (120/25); 

Pienas 2.5%  

(*pienas) (150). 
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Penkių grūdų dribsnių 

košė su sviestu, T 

(*javų pr., pienas, 

pieno pr.) (150/3); 

Sūrio lazdelė (pieno 

pr.) (20); 

Kakava su pienu be 

cukraus (*pienas) 

(150). 

 

 

Vaisiai (150); 

Brokolių, žiedinių kopūstų sriuba su bulvėmis, T (150); 

Pilno grūdo duona (kviečiai) (25); 

Kalakutiena su ryžiais, T (50/50); 

Morkų lazdelės, A (40); 

Kopūstų, cukinijų, porų salotos su šalto spaudimo 

aliejumi, A (50); 

Vanduo su apelsinu (150). 

Mieliniai blynai su 

varške ir trintomis 

braškėmis (kviečiai, 

pienas, pieno pr., 

kiaušiniai) (100/25) 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Omletas su fermentiniu 

sūriu, T (*kiaušiniai, 

pienas, pieno pr.) 

(80/10); 

Viso grūdo duona su 

sviestu (*kviečiai, 

pieno pr.) (20/3); 

Agurkas, A (50); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

Vaisiai (150); Šaltibarščiai su kiaušiniu, T (pieno pr., kiaušiniai) 

(150/6); 

Virtos bulvės su sviestu, T (pieno pr.) (60/2); 

Vištienos maltinukas voliotas kukurūzų miltuose, T 

(pienas, kviečiai, kiaušiniai) (50); 

Virtos bulvės su sviestu, T (pieno pr.) (60/2); 

Lapinės salotos su pomidorais, ridikėliais, svog. laiškais ir 

šalto spaudimo aliejum, A (50); 

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

Makaronai su sūriu, T 

(*kviečiai, pieno pr.) 

(125/15); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Grikių košė su sviestu, 

T (*pienas, pieno pr.) 

(150/4): 

Sūrio lazdelė (pieno 

pr.) (20); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 

Vaisiai (150); Šviežių kopūstų sriuba su žirneliais ir daržovėmis, T  

Pilno grūdo duona (kviečiai) (25); 

Jautienos troškinys su saldžiosiomis paprikomis, 

morkomis ir porais, T (*pieno pr.) (60); 

Virti makaronai, T (*kviečiai) (50); 

Daržovių rinkinukas (pomidorai ir agurkas), A (20/20); 

Cukinijų lazdelės, A (30); 

Vanduo su braškėmis (150). 

Varškės apkepas su 

trintomis uogomis, T 

(*pieno pr., pienas, 

kiaušiniai) (120/25); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Spelta kviečių dribsnių 

košė su sviestu ir 

bananais, T (kviečiai, 

pienas, pieno pr.) 

(150/3/15); 

Uogos arba vaisius, A 

(25/50); 

Jogurtas (pieno pr.) 

(125); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150); 

Sultys 

NKP(150); 

Žuvienė (tilapija), T (*pieno pr. žuvies pr.) (150/40); 

Pilno grūdo duona (*kviečiai) (25); 

Bulvių plokštainis su vištiena, T (kiaušiniai, pienas, 

kviečiai) (100/30); 

Natūralus jogurtas (pieno pr.) (30); 

Burokėlių salotos su konservuotais žirneliais, A, T (50);  

Daržovių rinkinukas (morka, agurkas), A (20/20); 

Vanduo su citrina (150). 

 

Pieniška perlinių 

kruopų sriuba, T 

(*pienas, perlinės, 

pieno pr.) (200); 

Karštas sumuštinis su 

fermentiniu sūriu, 

virta dešra ir 

pomidoru padažu, T 

(*kviečiai, pieno pr.) 

(20/25). 


