
Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“

I savaitė 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00

Eko miežinių kr.košė su eko 

sviestu  (T)  P;G                                                    

V.gr.avižinių dr. košė su obuoliais 

ir cinamonu  

Grikių košė su sviestu  (T) P;G   Trijų grūdų košė su alyvuogiu 

aliejumi; (A,T)G sėklų 

pabarstukai                             

Manų košė su sėlenėlėm G;P, 

trintos uogos                  

eko.varškės sūrelis P plėšomos sūrio lazdelės P sumuštinis su dešra G,P sumuštinis su lydytu sūreliu G,P sausainiai G

žolelių  arbata nesaldinta kmynų arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta pienas  2,5%

Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių)

Vanduo Vanduo su citrina Vanduo Vanduo Vanduo

Plikyta kvietinė duona Viso grūdo ruginė duona  Tikra bemielė duona  Viso grūdo ruginė duona  Šviesi duona su sėklomis

Tiršta agurkinė sriuba (A;T) Pomidorinė sriuba su ryžiais  

(A;T)              

Bulvienė su pupelėmis    (T) P Kopūstų sriuba (T) P Žirnių sriuba su perlinėm kr. 

(A,T) G

Kiaulienos kukulis su avižų 

sėlenomis (T) K;G

Troškinta kalakutiena su 

morkomis (T)

Lašišos file kukulis (T) Ž;G Kapotos vištienos kepsiukai (T) Jautienos troškinys su ryžiais (T) 

G

bulvių košė virtos perlinės kruopos bulvių košė ryžiai su sviestu ir morkom (T) G;P

pomidorai, morkų šiaudeliai agurkai burokėlių ir salierų salotos pomidorų, agurkų, paprikos 

rinkinukas 

cukinijų, pomidorų rinkinukas

Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15

vaisiai    vaisiai   vaisiai     vaisiai   vaisiai  

Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00

Omletas su sūriu (T) K;P; šviesi 

duona su sėklomis ir sviestu

Virti varškėčiai (T) P;G;K                  Kietagrūdžiai makaronai su sūriu 

(T) G;P

Virti bulvių kukulaičiai su spelta 

miltais (T) K;G

Varškės apkepas P,K

raugintos daržovės grietinė 30%   grietinė 30% grietinė 30%

juoda arbata nesaldinta žolelių arbata nesaldinta žolelių arbata nesaldinta kefyras 2,5% žolelių arbata nesaldinta

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos daugiau kaip 60% vaikų maitinimui naudojami maisto produktai yra ekologiški arba pagal kokybės sistemas pagaminti (NKP)

*(A)-augalinis patiekalas

Alergenų ženklinimas: P-pieno produktai; K-kiaušiniai; G-glitimo turintys javai; C-citrusiniai vaisiai; Ž-žuvys ir jų produktai; R-riešutai; S-salierai ir jų produktai;

Sez-sezamo sėklos

*(T)-tausojantis patiekalas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus kepimo popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

*Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti patiekalus ar maisto produktus, nesumažinant dienos energetinės vertės.

*Darželis dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Šių programų maisto produktai į dienos valgiaraščius 

neįtraukiami ir tėvai už juos nemoka.

Numatomi valgiaraščiai  2022/2023 m.m.



Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“

II savaitė 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00

Kietagrūdžiai makaronai  su sūriu   

(T) P;G

Perlinių kruopų košė, sėklų 

pabarstukai 

Kukurūzų košė su sviestu (T) P;G Ryžių košė  su sviestu  (T) P;G Miežinių kruopų košė (T) G;P

eko sausainiai   plėšoma sūrio lazdelės eko sviestainiai ekol.jogurtas su priedais sumuštinis su sūriu 

arbata su uogų tyre kmynų arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta

Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių)

Vanduo Vanduo Vanduo su citrina Vanduo Vanduo 

Plikyta kvietinė duona Viso grūdo ruginė duona  Tikra bemielė duona Viso grūdo ruginė duona eko šviesi duona su moliūgais

Žiedinių kopūstų sriuba (T) P Burokėlių sriuba (T) Tiršta perlinių kr. sriuba su 

morkomis, bulvėmis ir brokoliu  

(A;T) G

Bulvienė su pupelėm eko  (T) P Trinta avinžirnių sriuba   (A;T)                              

Kiaulienos ir daržovių troškinys 

(T)

Kepta lašiša su žolelėmis (T) Ž Vištiena troškinta daržovių 

padaže (T) P

Kepta vištienos file  su sezamo 

sėklomis  Sez.

Jautienos ir vištienos maltinis (T) 

K

bulvių - morkų košė virtos bulvės virti birūs grikiai kietagrūdžiai makaronai

pomidorai  agurkai,pomidorai, salotų lapeliai  cukinijų, agurkų, morkų salotos agurkai  ir paprika šiaudeliais          agurkų, morkų šiaudeliai

Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15

vaisiai    vaisiai     vaisiai    vaisiai    vaisiai    

Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00

Spelta miltų - varškės blyneliai    

P;G;K

Omletas (T) K;P Kepti varškėčiai su morkomis   

P;K;G

Pieniška dešrelė Pieniška perlinių kruopų sriuba

uogų ir nesaldinto jogurto padažas   šviesi duona su sėklomis ir sviestu grietinė 30% keptos bulvės su apelsinų sultimis  vaniliniai piršteliai G;K

kons.žirneliai burokėlių salotos

pienas 2,5% juoda arbata nesaldinta žolelių  arbata nesaldinta kefyras 2,5%

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos daugiau kaip 60% vaikų maitinimui naudojami maisto produktai yra ekologiški arba pagal kokybės sistemas pagaminti (NKP)

*(A)-augalinis patiekalas

Alergenų ženklinimas: P-pieno produktai; K-kiaušiniai; G-glitimo turintys javai; C-citrusiniai vaisiai; Ž-žuvys ir jų produktai; R-riešutai; S-salierai ir jų produktai;

Sez-sezamo sėklos

*Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti patiekalus ar maisto produktus, nesumažinant dienos energetinės vertės.

*Darželis dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Šių programų maisto produktai į dienos valgiaraščius 

neįtraukiami ir tėvai už juos nemoka.

Numatomi valgiaraščiai  2022/2023 m.m.

*(T)-tausojantis patiekalas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus kepimo popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.



Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“

III savaitė 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00

Viso grūdo avižinių dr.košė (A,T) 

G;P sėklų pabarstukai

Grikių košė su sviestu  (T) G;P          Kukrūzų kruopų košė  su sviestu 

(T) G;P

Trijų grūdų košė su alyvuogių 

aliejumi (A,T) G

Avižų kruopų košė su sviestu (T) 

G;P       

sumuštinis su lydytu tep. sūriu traputis su džemu varškės sūrelis su vanile eko sviestainiai sumuštinis su sūriu

juoda arbata nesaldinta kmynų arbata nesaldinta žolelių arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta žolelių  arbata nesaldinta

Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių)

Vanduo Vanduo Vanduo Vanduo Vanduo

Plikyta kvietinė duona Viso grūdo ruginė duona  Tikra bemielė duona  Viso grūdo ruginė duona Kvietinė duona 

Bulvienė su frikadelėmis (T) K Žirnių  sriuba su perlinėm 

kruopom (A;T) G                  

Pertrinta moliūgų sriuba (T) Burokėlių - kopūstų sriuba (T) 

P,S

Bulvienė su pupelėmis (T) S;P

Kietagrūdžių makaronų ir 

kalakutienos troškinys (T) G

Kepti maltos lašišos kotletai 

Ž;K;G

Troškinta paukštiena  (T) Plovas su kiauliena (T) Ypatingi vištienos kotletai (T) 

K;G

virti ryžiai  su morkomis   (T) G;P                                virtos bulvės virtos bulvės

agurkų, paprikų  šiaudeliai burokėlių salotos                        cukinijos  šiaudeliais                      

pomidorai skiltelėmis 

rauginti agurkėliai                        šviežių daržovių salotos 

Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15

vaisiai      vaisiai  vaisiai     vaisiai      vaisiai     

Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00

Varškės apkepas P;K;G Varškės kubeliai (T) P;K;G                       Omletas su svogūnais  K;P, 

agurkai    

Avižinių dr.blyneliai su obuoliais 

G,P,K

Morkų pyragas G;P;R;Sez

uogų jogurto padažas  P                 grietinė 30% duona su sviestu trintos uogos     pieniška trijų grūdų sriuba

žolelių eko arbata nesaldinta arbata su citrina žolelių  arbata nesaldinta pienas  2,5%

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos daugiau kaip 60% vaikų maitinimui naudojami maisto produktai yra ekologiški arba pagal kokybės sistemas pagaminti (NKP)

*(A)-augalinis patiekalas

Alergenų ženklinimas: P-pieno produktai; K-kiaušiniai; G-glitimo turintys javai; C-citrusiniai vaisiai; Ž-žuvys ir jų produktai; R-riešutai; S-salierai ir jų produktai;

Sez-sezamo sėklos

Numatomi valgiaraščiai  2022/2023 m.m.

*(T)-tausojantis patiekalas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus kepimo popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

*Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti patiekalus ar maisto produktus, nesumažinant dienos energetinės vertės.

*Darželis dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Šių programų maisto produktai į dienos valgiaraščius 

neįtraukiami ir tėvai už juos nemoka.



Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“

IV savaitė 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00 Pusryčiai  8.30-9.00

Miežinių kr. eko košė su sviestu   

(T) G;P

Avižinių dr.košė su sviestu (T) 

G;P

Manų košė su sėlenėlėm                     

trintos uogos

Kukurūzų košė su sviestu  (T) 

G;P

Perlinių kruopų košė (T) G;P

sumuštinis su lydytu sūriu eko spelta miltų trapučiai eko varškės sūrelis plėšomos sūrio lazdelės sumuštinis su dešra 

juoda arbata su šaltalank.tyre eko kmynų arbata nesaldinta žolelių eko arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta

Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių) Pietūs 11.30-12-30 (pagal vaikų amžių)

Vanduo su citrina Vanduo Vanduo su citrina Vanduo Morkų šiaudeliai

Kvietinė duona Viso grūdo ruginė duona   Tikra bemielė duona   Viso grūdo ruginė duona   Šviesi duona su sėklomis

Trinta avinžirnių sriuba (T) P Kopūstų sriuba su pomidorais 

(A:T) 

Barščiai su pupelėmis ir kopūstais 

(T) P

Špinatų sriuba  (T) K;P Vegetariška makaronų sriuba 

(augalinis) (tausojantis)

Mėsos, daržovių ir ryžių maltinis  

(T) K;G

Ryžių plovas su kalakutienos 

šlaunelių mėsa  (T) G

Maltos paukštienos šnicelis (T) 

K;G

Jūros lydekos file lazdelės (T) 

Ž;K;P

Bulvių plokštainis su vištiena 

bulvių košė su linų sėmenimis bulvių košė biri eko grikių košė su morkomis 

ir svogūnais (T) 

grietinė 30%

pomidorų, agurkų, paprikos 

rinkinukas 

agurkai  cukinija, agurkai šiaudeliais          burokėlių salotos su pupelėmis ir 

raug. agurkais 

Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15 Pavakariai 15.15

vaisiai      vaisiai    vaisiai      vaisiai  vaisiai   

Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00 Vakarienė 13.30-17.00

Bulvių piršteliai (T) K Varškės skryliai (T) P;G;K Omletas (T) K;P, agurkai Varškės  kukulaičiai (su spelta 

miltais) (T) G;P;K

Varškės pudingas  (T) G;P;K

grietinė 30% grietinė 30% duona su sviestu grietinė 30% uogų jogurto padažas  

žolelių  arbata nesaldinta juoda arbata nesaldinta žolelių arbata nesaldinta kefyro kokteilis  žolelių eko arbata nesaldinta

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos daugiau kaip 60% vaikų maitinimui naudojami maisto produktai yra ekologiški arba pagal kokybės sistemas pagaminti (NKP)

*(A)-augalinis patiekalas

Alergenų ženklinimas: P-pieno produktai; K-kiaušiniai; G-glitimo turintys javai; C-citrusiniai vaisiai; Ž-žuvys ir jų produktai; R-riešutai; S-salierai ir jų produktai;

Sez-sezamo sėklos

Numatomi valgiaraščiai  2022/2023 m.m.

*(T)-tausojantis patiekalas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus kepimo popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

*Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti patiekalus ar maisto produktus, nesumažinant dienos energetinės vertės.

*Darželis dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Šių programų maisto produktai į dienos valgiaraščius 

neįtraukiami ir tėvai už juos nemoka.


