
PIRMA DIENA (Pirmadienis) ANTRA DIENA (Antradienis) 
Pusryčiai  

• Avižinių dribsnių košė su vaniliniu 
padažu  

• Arbatžolių arbata su pienu 
Pietūs 

• Barščiai su bulvėmis 
Duona 

• Bulvių plokštainis su sviesto-grietinės 
padažu  

• Vynuogių sultys 
• Bananas  

Vakarienė 
• Kepti varškėčiai su grietine  
• Kmynų arbata 

Pusryčiai  
• Omletas su virta dešra, žaliaisiais 

žirneliais ir pomidorais 
• Batonas su sviestu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs  
• Bulvių sriuba su miežinėmis kruopomis 
• Keptas vištienos maltinukas su bulvių 

koše, kopūstų salotos su majonezu ir 
daržovių padažu 

• Duona  
• Obuolys 
• Pomidorų sulčių gėrimas 

Vakarienė 
• Pieniška ryžių sriuba  
• Bandelė su džemu 

TREČIA DIENA (Trečiadienis) KETVIRTA DIENA (Ketvirtadienis) 
Pusryčiai 

• Tiršta penkių javų kruopų košė su 
sviestu  

• Arbatžolių arbata su pienu 
Pietūs 

• Rūgštynių sriuba su bulvėmis 
• Duona 
• Virti jautienos kukuliukai su virtomis 

bulvėmis ir rausvuoju padažu, daržovių 
salotomis 

• Obuolių kompotas  
• Apelsinas 

Vakarienė 
• Mieliniai blynai su uogiene 
• Arbatžolių arbata 

Pusryčiai 
• Tiršta manų košė su cinamonu ir sviestu 
• Arbatžolių arbata 

Pietūs  
• Žirnių ir perlinių kruopų sriuba 
• Duona 
• Kiaulienos guliašas su virtais ryžiais ir 

pomidorų bei agurkų salotomis 
• Arbatžolių arbata su citrina 
• Kriaušė  

Vakarienė 
• Virti makaronai su dešros ir daržovių 

grietinės padažu  
• Kmynų arbata  

 
PENKTA DIENA (Penktadienis) ŠEŠTA DIENA (Pirmadienis) 

Pusryčiai 
• Virti makaronai su fermentiniu sūriu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs 
• Trinta daržovių sriuba su skrebučiais 
• Keptas žuvies maltinukas su bulvių 

koše, burokėlių salotomis ir morkų 
padažu  

• Persikų sultys  
• Obuolys 

Vakarienė 
• Virti varškėčiai su sviesto ir grietinės 

padažu  
• Arbatžolių arbata su citrina 

Pusryčiai 
• Tiršta grikių košė su sviestu 
• Kakava su pienu  

Pietūs 
• Bulvių sriuba su mėsos kukuliais 
• Pieniškos dešrelės su morkų padažu, 

grikių kr. košė , burokėlių salotos su 
kon. žirneliais 

• Duona 
• Apelsinų sultys 
• Obuolys 

Vakarienė  
• Kepti varškėčiai su grietine  
• Kmynų arbata  

 

 

 



SEPTINTA DIENA (Antradienis) AŠTUNTA DIENA (Trečiadienis) 
Pusryčiai 

• Tiršta avižinių kr. košė su vaniliniu 
padažu 

• Bandelė su džemu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs  
• Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis 
• Jautienos befstrogenas su virtomis 

bulvėmis ir marinuotais agurkais 
• Duona 
• Razinų ir obuolių kompotas  
• Apelsinas 

Vakarienė  
• Varškės apkepas su sviesto ir grietinės 

padažu  
• Arbatžolių arbata su citrina  

Pusryčiai 
• Kiaušinių košė su pekino kopūstų, 

agurkų ir pomidorų salotomis 
• Sumuštinis su sviestu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs 
• Tiršta daržovių sriuba su skrebučiais 
• Virti kalakutienos kukuliai, virti 

ryžiai, troškintomis morkomis ir 
daržovių padažu 

• Ananasų sultys  
• Mandarinai  

Vakarienė 
• Skryliai su sviesto ir grietinės padažu  
• Arbatžolių arbata su citrina  

 

DEVINTA DIENA (Ketvirtadienis) DEŠIMTA DIENA (Penktadienis) 
Pusryčiai 

• Tiršta miežinė košė su sviestu 
• Kakava su pienu  

Pietūs  
• Pupelių sriuba 
• Troškintas kiaulienos maltinukas su 

virtomis perlinės kruopomis, kopūstų ir 
agurkų salotomis bei rausvuoju padažu 

• Duona  
• Kriaušė 
• Obuolių sulčių ir kmynų gėrimas 

Vakarienė 
• Bulvių kukuliai su sviesto ir grietinės 

padažu  
• Kmynų arbata 

Pusryčiai  
• Virti makaronai su daržovių grietinės 

padažu  
• Arbatžolių arbata su citrina 

Pietūs 
• Ryžių-pomidorų sriuba 
• Keptas žuvies maltinukas su bulvių 

koše, burokėlių salotomis ir morkų 
padažu 

• Duona 
• Obuolių kompotas  
• Bananas  

Vakarienė 
• Sklindžiai su saldžiu grietinės padažu 
• Arbatžolių arbata su pienu  

VIENUOLIKTA DIENA (Pirmadienis) DVYLIKTA DIENA (Antradienis) 
Pusryčiai  

• Tiršta manų košė su vaniliniu cinamono 
padažu 

• Sumuštinis su sūriu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs  
• Žirnių sriuba 
• Virti kalakutienos kukuliukai su bulvių 

košė, troškintomis morkomis ir 
daržovių padažu 

• Duona  
• Įvairių vaisių sultys 
• Kriaušė 

Vakarienė  
• Dešrelės su pomidorų padažu ir 

daržovių salotomis 
• Kmynų arbata  

Pusryčiai  
• Tiršta kvietinė košė su sviestu 
• Bandelė su cinamonu 
• Arbatžolių arbata su citrina 

Pietūs  
• Barščiai su pupelėmis 
• Balandėliai su jautiena ir kiauliena, 

rausvuoju padažu, virtomis bulvėmis ir 
pomidorų salotomis  

• Duona 
• Obuolys 
• Vynuogių nektaras 

Vakarienė 
• Virti makaronai su daržovių ir 

grietinės padažu  
• Arbatžolių arbata su pienu 

 



TRYLIKTA DIENA (Trečiadienis) KETURIOLIKTA DIENA 
(Ketvirtadienis) 

Pusryčiai 
• Tiršta ryžių košė su uogiene 
• Arbatžolių arbata su citrina 

Pietūs  
• Kopūstų sriuba su bulvėmis  
• Garuose virti kiaulienos kukuliukai su 

virtais grikiais, burokėlių salotomis ir 
morkų padažu 

• Duona 
• Džiovintų slyvų ir obuolių kompotas  
• Apelsinas 

Vakarienė 
• Bulvių ir varškės kukuliai su sviesto ir 

grietinės padažu 
• Arbatžolių arbata su pienu 

 

Pusryčiai  
• Virti makaronai su sviesto ir grietinės 

padažu  
• Arbatžolių arbata 

Pietūs 
• Agurkinė sriuba su perlinėmis 

kruopomis  
• Keptos maltos mėsos dešrelės su 

bulvių koše, sviesto ir grietinės padažu 
ir kopūstų salotos su agurkais 

• Duona 
• Obuolių sultys 
• Apelsinas  

Vakarienė 
• Virtų bulvių apkepas su sviestu ir 

grietinės padažu  
• Kefyras  

PENKIOLIKTA DIENA (Penktadienis) 
Pusryčiai  

• Virti kiaušiniai su majonezo ir jogurto 
padažu, žaliais žirneliais ir pomidorais 

• Arbatžolių arbata 
• Sumuštinis su sviestu  

Pietūs  
• Tiršta lęšių sriuba su skrebučiais  
• Keptas žuvies maltinukas su bulvių 

koše, burokėlių salotomis ir morkų 
padažu 

• Arbatžolių arbata su citrina 
Vakarienė 

• Lietiniai su obuoliais ir vaniliniu 
cinamono padažu  

• Arbatžolių arbata  
 


