
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“    

Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 
 

 

 

 

 

 

 PUSRYČIAI PIETŪS VAKARIENĖ 
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Spelta kviečių dribsnių košė su 

sviestu (*pieno pr.glitimas 

(150); 

Viso grūdo duona su sviestu ir 

fermentiniu sūriu (*pieno pr. 

glitimas) (25/4/19); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150); 

Vaisiai (50). 

Ryžių, bolivinių balandų sriuba su daržovėmis ir 

jautienos kukuliais (150); 

Burokėlių sriuba su pupelėmis ir grietine (pieno 

pr. salieras, kiaušiniai) (150); 

Viso grūdo duona (glitimas) (20); 

Kalakutienos kukulis (*pieno pr. glitimas, 

kiaušiniai) (50); 

Virtos birios miežinės kruopos (*glitimas) (60); 

Daržovių salotos (40); 

Daržovių rinkinukas (20/20); 

Stalo vanduo (150); 

Obuoliai (100). 

Karštas sumuštinis su virta dešra, 

fermentiniu sūriu ir pomidorų padažu 

(glitimas, pieno pr. salieras, 

garstyčios) (52); 

Sūrelis ekologiškas (*pieno pr.) 

(80); 

Žolelių arbata be cukraus (150). 
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Sorų kruopų košė su sviestu 

(*pieno pr.) (150); 

Ekologiškas jogurtas (*pieno 

pr.) (125); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150); 

Vaisiai (50). 

Burokėlių sriuba su pupelėmis ir grietine (pieno 

pr. salieras, kiaušiniai) (150); 

Viso grūdo duona (glitimas) (20); 

Vištienos troškinys su kukurūzais ir daržovėmis 

(*pieno pr.) (70); 

Bulvių košė su sviestu (*pieno pr.) (60); 

Raugintų kopūstų salotos (50); 

Pomidoras (30); 

Stalo vanduo (150); 

Obuoliai (100). 

Kefyriniai blyneliai (pieno pr. 

glitimas, kiaušiniai) (100); 

Trintos uogos (20); 

Žolelių arbata be cukraus (150). 
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Grikių košė su sviestu (*pieno 

pr.) (150); 

Sūrio lazdelė (*pieno pr.) 

(20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150); 

Vaisiai (50). 

Porų sriuba su daržovėmis (kiaušiniai, salieras) 

(150); 

Viso grūdo duona (glitimas) (25); 

Kiauliena su ryžiais (90); 

Daržovių rinkinukas (agurkas, pomidoras) 

(25/25); 

Morkų lazdelės (50); 

Stalo vanduo (150); 

Obuoliai (100). 

Makaronai su vištiena (*glitimas, 

pieno pr.) (120); 

Obuolių sultys (100). 
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Ryžių košė su sviestu (pieno 

pr.) (150); 

Viso grūdo duona su sviestu ir 

varškės sūriu (pieno pr. 

glitimas)(25/4/19); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150); 

Vaisiai (50). 

Makaronų sriuba (150); 

Viso grūdo duona (glitimas) (25); 

Jautiena su troškintais kopūstais (80); 

Virtos bulvės su sviestu (pieno pr.) (60); 

Agurkas (70); 

Stalo vanduo (150); 

Obuoliai (100). 

Kepti varškėčiai (*pieno pr. 

glitimas, kiaušiniai) (100); 

Trintos uogos (25); 

Žolelių arbata be cukraus (150). 
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Avižinių dribsnių košė su 

sviestu (*glitimas, pieno pr.) 

(150); 

Viso grūdo duona su sviestu ir 

kiaušiniu (*glitimas, pieno 

pr.kiaušiniai) (25/3/25); 

Žolelių arbata be cukraus (150); 

Vaisiai (50). 

Trinta moliūgų sriuba (*salieras) (150); 

Viso grūdo duona (*glitimas) (20); 

Makaronai su lašiša (*pieno pr.žuvies pr. 

glitimas) (70); 

Burokėlių salotos (40); 

Pomidoras (40); 

Stalo vanduo (150); 

Obuoliai (100). 

Pieniška perlinių kruopų sriuba 

(*pieno pr.glitimas) (200); 

Sausainiai ekologiški (*glitimas, 

kiaušiniai, pieno pr.) (30). 


