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KLAIPĖDOS  R.  VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖ  MOKYKLA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 

1 savaitė Patiekalo pavadinimas 

Pirmadienis Žirnių sriuba, Duona „Penki grūdeliai“, Orkaitėje keptas vištienos maltinukas, 

Guliašas kalakutienos, Virtos bulvės, Virti rudieji lęšiai (tausojantis) 

(augalinis),  Salotos kopūstų su aliejaus užpilu, morkų su česnakais su aliejaus 

užpilu arba majonezu, konservuoti žalieji žirneliai, Vanduo paskanintas 

vaisiais. 

Antradienis Šviežių kopūstų sriuba, Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), Plovas su kiauliena 

(tausojantis), Maltas kiaulienos ir jautienos troškintas kepsnys („Svogūnėlis“), 

Virtos bulvės, Marinuoti agurkai, kopūstų salotos su aliejaus padažu, morkų 

su česnakais ir aliejaus padažu (augalinis), Gėrimas su obuolių sultimis. 

Trečiadienis   Trintų daržovių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ 

(juoda),  Natūralus kalakutienos maltinukas su kviečių sėlenomis 

(tausojantis), Orkaitėje keptos vištienos lazdelės (tausojantis), Pekininių 

kopūstų salotos su agurkais ir pomidorais aliejaus padažu, salotos morkų su 

obuoliais ir aliejaus padažu, burokėlių salotos su aliejaus padažu (augalinis), 

Vanduo paskanintas apelsinais.  

Ketvirtadienis Rūgštynių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), 

Jautienos kukuliai kepti garuose (tausojantis), Brinkinti grikiai su 

prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis ) (augalinis), Salotos burokėlių su 

aliejaus padažu, marinuoti agurkai, kopūstų salotos su aliejaus padažu 

(augalinis), Varškės apkepas, Natūralus jogurtas, Uogienė, Vanduo 

paskanintas obuoliais. 

Penktadienis Barščių sriuba su pupelėmis (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ 

(juoda), Jūrinių lydekų filė kotletai (tausojantis), Virtos bulvės (tausojantis) 

(augalinis),  Salotos burokėlių su aliejaus padažu, pekininių kopūstų salotos 

su agurkais ir pomidorais aliejaus padažu, morkų su česnakais ir aliejaus 

padažu (augalinis), Varškės kukulaičiai (tausojantis), Grietinė, Vanduo 

paskanintas citrinomis. 

 



 

2 savaitė Patiekalo pavadinimas 

Pirmadienis Pupelių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), 

Orkaitėje keptas, spelta miltuose paniruotas vištienos maltinukas (tausojantis), 
Orkaitėje kepta vištienos filė su krapais ir petražolėmis, Virtos bulvės 

(tausojantis) (augalinis),  Virtos bulvės (tausojantis) (augalinis), Salotos 

kopūstų  su aliejaus užpilu, morkų su česnakais su aliejaus užpilu, konservuoti 

žalieji žirneliai (augalinis), Vanduo paskanintas obuoliais. 

Antradienis Daržovių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), 

Mėsos – grikių troškinys (tausojantis), Maltas kiaulienos kepsnys su kmynais 

(„Berželis“), Brinkinti grikiai su prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis ) 

(augalinis), Burokėlių salotos su aliejaus padažu, marinuoti agurkai, 

pomidorai (augalinis), Vanduo paskanintas kriaušėmis. 

Trečiadienis   Avinžirnių sriuba su žalumynais (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki 

grūdeliai“ (juoda), Vištienos filė troškinta su grietinėle ir daržovėmis 

(tausojantis), Maltas kalakutienos šnicelis troškintas (tausojantis), Virti rudieji 

lęšiai (tausojantis) (augalinis), Salotos kopūstų – morkų su aliejaus užpilu, 

morkų su česnakais su aliejaus užpilu, konservuoti žalieji žirneliai (augalinis), 

Vanduo paskanintas citrinomis. 

Ketvirtadienis Perlinių kruopų sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ 

(juoda),  Orkaitėje kepti kiaulienos – jautienos kukuliai (tausojantis), Maltas 

kiaulienos kotletas su morkų įdaru  (Maltas volelis su morkomis) troškintas, 

Salotos burokėlių su aliejaus padažu, pekininių kopūtų salotos su agurkais ir 

pomidorais aliejaus padažu, agurkai (augalinis), Vanduo paskanintas 

apelsinais. 

Penktadienis Barščių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), 

Žuvies maltiniai (tausojantis), Biri perlinių kruopų košė (tausojantis) 

(augalinis), Varškės spygliukai su grietinė (tausojantis), Kopūstų salotos su 

aliejaus padažu, morkų su česnakais ir aliejaus padažu, burokėlių su aliejaus 

padažu (augalinis), Vanduo paskanintas apelsinais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 savaitė Patiekalo pavadinimas 

Pirmadienis Lęšių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), 

Kalakutienos ir daržovių troškinys, Maltas paukštienos šnicelis troškintas 

(tausojantis), Virtos grikių kruopų košė (tausojantis) (augalinis), Salotos 

kopūstų su aliejaus užpilu, morkų su česnakais su aliejaus užpilu, agurkai / 

pomidorai (augalinis), Vanduo paskanintas citrinomis. 

Antradienis Agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis) (augalinis), Duona 

„Penki grūdeliai“ (juoda), Guliašas kiaulienos (tausojantis), Virtų bulvių 

cepelinai su kiauliena, Marinuoti agurkai, kopūstų salotos su aliejaus padažu, 

morkų su česnakais ir majonezu, Gėrimas su obuolių sultimis. 

Trečiadienis   Makaronų sriuba (tausojantis), Duona „Penki grūdeliai“ (juoda), Paukštienos 

kepinukai (tausojantis), Kuskuso kruopų košė (tausojantis) (augalinis), 

Kopūstų salotos su aliejaus padažu, morkų su česnakais ir majonezu, žalieji 

žirneliai (augalinis), Kepti varškėčiai su natūraliu jogurtu ir uogiene, Vanduo 

paskanintas citrinomis. 

Ketvirtadienis Trinta burokėlių sriuba (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki grūdeliai“ 

(juoda), Troškinta jautiena (Befstrogenas) (tausojantis), Makaronai, Bulvių 

plokštainis su vištiena, Marinuoti agurkai, morkos su česnakais aliejaus 

padažu, kopūstų salotos su aliejaus padažu (augalinis) morkų su ir majonezu, 

Kefyras 2,5%, . 

Penktadienis Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (tausojantis) (augalinis), Duona „Penki 

grūdeliai“ (juoda), Menkių filė maltinukai su petražolėmis ir sviestu 

(tausojantis), Virtos bulvės (tausojantis) (augalinis), Kopūstų salotos su 

aliejaus padažu, morkų su česnakais ir aliejaus padažu,  troškintos šparaginės 

pupelės (augalinis), Virti varškėčiai su natūraliu jogurtu ir uogienė 

(tausojantis), Vanduo paskanintas obuoliais. 

 

Kiekvieną dieną būna:  

 Kiaulienos kepsniai 

 paukštienos kepsniai 

 maltas kiaulienos šnicelis 

 varškės patiekalai 

 

 


