


 

Kruopų patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Pieniška avižinių kruopų košė paskaninta sviesto gabalėliu (82%), kviečių gemalais ir mėlynėmis (tausojantis)  

Pieniška avižinių kruopų košė paskaninta graikiniais riešutais ir trintomis avietėmis (tausojantis) 

Pieniška avižinių kruopų košė su trintomis braškėmis ir sezamo sėklomis (tausojantis) 

Grikių kruopų košė (tausojantis) 

Grikių kruopų blynai 

Brinkintų grikių kruopų košė su morkomis ir svogūnais (tausojantis) (augalinis) 

Avinžirnių troškinys (tausojantis) (augalinis) 

Ryžių ir lęšių košė (tausojantis) 

Sorų kruopų paplotėliai su varške (0,5%) ir fermentiniu sūriu (45%) (tausojantis) 

Sorų kruopų paplotėliai su varške bei agurkų ir natūralaus jogurto (2,5%) padažu (tausojantis) 

Pieniška sorų kruopų košė (tausojantis) 

Pieniška sorų kruopų košė su braškėmis, mėlynėmis ir migdolų drožlėmis (tausojantis) 

Pieniška sorų kruopų košė su vyšniomis (be kauliukų), migdolų drožlėmis ir sezamų sėklomis (tausojantis) 

Pieniška penkių rūšių kruopų košė (tausojantis) 

Pieniška penkių rūšių kruopų košė su saulėgrąžomis (tausojantis) 

Penkių rūšių kruopų košė su avižų gėrimu (tausojantis) (augalinis) 

Penkių rūšių kruopų košė su avižų gėrimu, pagardinta saulėgrąžomis (tausojantis) (augalinis) 

Penkių rūšių kruopų košė su avižų gėrimu, pagardinta vyšniomis (be kauliukų) ir kokosų drožlėmis (tausojantis) (augalinis) 

Pieniška ryžių košė (tausojantis) 

Miežinių perliukų košė (tausojantis) (augalinis) 

Miežinių perliukų košė su braškėmis ir kriaušėmis (tausojantis) (augalinis) 

Miežinių perliukų košė su bananais ir braškėmis (tausojantis) (augalinis) 

Manų kruopų košė (tausojantis) 

Manų kruopų košė praturtinta avižų sėlenomis ir pagardinta vyšniomis (be kauliukų) (tausojantis) 

Pieniška kvietinių kruopų košė (tausojantis) 

Pieniška kvietinių kruopų košė pagardinta sviestu (82%) ir avietėmis (tausojantis) 

Pieniška kvietinių kruopų košė pagardinta sviestu (82%) ir mėlynėmis (tausojantis) 

Pieniška kvietinių kruopų košė pagardinta sviestu (82%), apelsinais ir avietėmis (tausojantis) 

Pieniška grikių kruopų košė (tausojantis) 

Perlinių kruopų košė su cukinijomis, prieskoninėmis daržovėmis, kmynais ir čiobreliais (tausojantis) (augalinis) 

Orkaitėje kepta pieniška avižininių dribsnių košė (tausojantis) 

Orkaitėje kepta pieniška avižinių dribsnių košė pagardinta gervuogėmis ir migdolų drožlėmis (tausojantis) 

Brinkinti grikiai su prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis) (augalinis) 

 

Kiaušinių patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Omletas su avižų sėlenomis ir žalumynais (tausojantis) 

Virti kiaušiniai (tausojantis) 

Omletas su sūriu (tausojantis) 

Omletas su fermentiniu (45%) sūriu (tausojantis) 

Omletas su fermentiniu (45%) sūriu ir žalumynais (tausojantis) 

Omletas su kietuoju sūriu "Džiugas" (tausojantis) 

Omletas su kietuoju sūriu "Džiugas" bei praturtintas kanapių sėklomis (tausojantis)  

Omletas su brokoliais ir praturtintas linų sėmenimis (tausojantis) 

 

 

  



 

Sriubų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Avinžirnių sriuba su žalumynais (tausojantis) (augalinis) 

Trinta moliūgų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Barščių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Barščių sriuba su pupelėmis (tausojantis) (augalinis) 

Šviežių kopūstų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Raugintų kopūstų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Rūgštynių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Špinatų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Agurkinė sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis) (augalinis) 

Daržovių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta daržovių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Perlinių kruopų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Ryžių kruopų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Pupelių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Žirnių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Žaliųjų žirnelių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Žiedinių kopūstų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta žiedinių kopūstų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta cukinijų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Žirnių sriuba su daržovėmis (tausojantis) (augalinis) 

Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (tausojantis) (augalinis) 

Ryžių kruopų sriuba su pomidorais (tausojantis) (augalinis) 

Daržovių sriuba su makaronais (tausojantis) (augalinis) 

Pieniška ryžių sriuba (tausojantis) 

Pieniška makaronų sriuba (tausojantis) 

Lęšių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta brokolių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta batatų ir morkų sriuba (tausojantis) 

Burokėlių lapų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta burokėlių sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Trinta salierų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Naminių lakštinių sriuba (tausojantis) 

Trinta morkų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

  



 

Paukštienos patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Orkaitėje kepta vištienos filė su bulvių skiltelėmis ir morkų lazdelėmis (tausojantis) 

Vištienos filė troškinta su grietinėle ir daržovėmis (tausojantis) 

Avinžirnių ir vištienos troškinys su pomidorais ir kepintomis prieskoninėmis daržovėmis (tausojantis) 

Vištienos kukuliai su pupelėmis ir daržovėmis (tausojantis) 

Vištienos ir grikių troškinys su morkomis ir pomidorais (tausojantis) 

Keptas burokėlis įdarytas perlinėmis kruopomis, patiektas su grietinėlėje troškinta vištiena (tausojantis) 

Orkaitėje garuose kepta kalakutienos filė su prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis) 

Vištienos troškinys su daržovėmis (tausojantis) 

Kalakutienos guliašas su bulvėmis (tausojantis) 

Šutinta vištienos krūtinėlė su sezamų sėklų padažu (tausojantis) 

Orkaitėje keptas, spelta miltuose paniruotas vištienos maltinukas (tausojantis) 

Troškinta vištienos filė su žemės riešutais (tausojantis) 

Šutinta vištienos file su žalumynais ir grietinėle (tausojantis) 

Grietinėlėje troškinta kalakutienos filė su morkomis (tausojantis) 

Troškinta kalakutienos file su morkomis ir šparaginėmis pupelėmis (tausojantis) 

Natūralus kalakutienos maltinukas su kviečių sėlenomis (tausojantis) 

Orkaitėje keptas vištienos maltinukas (tausojantis) 

Orkaitėje keptos vištienos lazdelės (tausojantis) 

Kapotos vištienos kepsniukai 

Orkaitėje kepta vištienos filė su krapais ir petražolėmis (tausojantis) 

Kalakutienos guliašas (tausojantis) 

Troškinta kalakutiena (tausojantis) 

Plovas su vištiena (tausojantis) 

Virta vištienos filė (tausojantis) 

Orkaitėje keptos paukštienos šlaunelės (tausojantis) 

Triušienos patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 
Grietinėlėje troškinta triušiena su daržovėmis (tausojantis) 

Kiaulienos patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Plovas su kiauliena (tausojantis) 

Orkaitėje keptas kiaulienos maltinukas praturtintas kviečių sėlenomis (tausojantis) 

Kiaulienos maltinis (tausojantis) 

Troškinta kiauliena su daržovėmis (tausojantis) 

Orkaitėje kepti kiaulienos-jautienos kukuliai (tausojantis) 

Kiaulienos guliašas (tausojantis) 

Šviežių kopūstų balandėliai įdaryti kiauliena ir ryžiais (tausojantis) 

Jautienos patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Troškinta jautiena su grietinės padažu (tausojantis) 

Troškinta jautiena su daržovėmis (tausojantis) 

Troškinta jautiena su daržovėmis ir rozmarinu (tausojantis) 

Jautienos kukuliai kepti garuose (tausojantis) 

Troškintos maltos jautienos padažas (tausojantis) 

  



 

Žuvies patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Orkaitėje kepta lašišos filė su prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis) 

Orkaitėje kepti menkių filė paplotėliai praturtinti maistinėmis grikių sėlenomis  

(tausojantis) 

Orkaitėje (folijoje) kepta sterko filė su daržovėmis (tausojantis) 

Orkaitėje kepti sterko file maltinukai praturtinti grikių sėlenomis (tausojantis) 

Menkių filė maltiniai su petražolėmis ir sviestu (tausojantis) 

Menkių filė su cukinijomis ir pomidorais (tausojantis) 

Jūros lydekų filė užkepėlė su daržovėmis ir ryžiais (tausojantis) 

Orkaitėje kepta dorada (tausojantis) 

Kepta sterko filė su sezamų sėklomis (tausojantis) 

Orkaitėje kepti menkių filė maltinukai (tausojantis) 

Žuvies maltiniai (tausojantis) 

Orkaitėje keptas upėtakis su keptomis daržovių skiltelėmis (tausojantis)  

Jūrinių lydekų filė kotletai (tausojantis) 

Orkaitėje kepti lašišų kasneliai (tausojantis) 

 

 

Garnyrų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Virti žalieji/rudieji lęšiai (tausojantis) (augalinis) 

Virti ryžiai su kariu (tausojantis) (augalinis) 

Perlinis kuskusas (tausojantis) (augalinis) 

Virti raudonieji lęšiai (tausojantis) (augalinis) 

Virti miežiniai perliukai (tausojantis) (augalinis) 

Virtos bulgur kruopos (tausojantis) (augalinis) 

Virti rudieji ryžiai (tausojantis) (augalinis) 

Virtos bolivinės balandos (tausojantis) (augalinis) 

Virtos bolivinės balandos su sviestu (82%) (tausojantis) 

Pilno grūdo makaronai (tausojantis) (augalinis) 

Pilno grūdo makaronai su sviestu (82%) (tausojantis) 

Bulvių košė (tausojantis) 

Bulvių košė su ciberžole ir krapais (tausojantis) 

Bulvių košė su morkomis (tausojantis) 

Virtos grikių kruopos (tausojantis) (augalinis) 

Virtos bulvės (tausojantis) (augalinis) 

Garuose keptos cukinijos (tausojantis) (augalinis) 

Karamelizuoti pomidorai (augalinis) 

Virtos perlinės kruopos (tausojantis) (augalinis) 

Brinkinti grikiai (tausojantis) (augalinis) 

Virti pilno grūdo spageti makaronai (tausojantis) 

Ryžių risotto (tausojantis) 

Žaliųjų žirnelių ir bulvių košė (tausojantis) 

 

  



 

Daržovių patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Morkų lazdelės (augalinis) 

Plėšyti švieži salotų lapai (augalinis) 

Plėšyti pekino kopūstų lapai (augalinis) 

Pjaustyti pomidorai (augalinis) 

Pjaustyti agurkai (augalinis) 

Plėšytos romaninės salotos (augalinis) 

Plėšytos iceberg salotos (augalinis) 

Gražgarstės (augalinis) 

Plėšytos raudonlapės salotos (augalinis) 

Morkų blyneliai (tausojantis) 

Morkų blyneliai su natūraliu jogurtu (2,5%) (tausojantis) 

Daržovių lazanija su varške (tausojantis) 

Troškintos daržovės (tausojantis) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukai: 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.1: pomidorai, morkos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.2: agurkai, pomidorai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.3: ridikėliai, paprikos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.4: agurkai, paprikos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.5: agurkai, kalafiorai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.6: morkos, brokoliai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.7: morkos, paprikos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.8: pomidorai, cukinijos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.9: ridikėliai, paprikos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.10: morkos, pomidorai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.11: brokoliai, ridikėliai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.12: cukinijos, kalafiorai) (augalinis)  

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.13: paprikos, agurkai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.14: pomidorai, ridikėliai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.15: agurkai, morkos) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.16: paprikos, brokoliai) (augalinis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.17: morkos, kalafiorai) (augalinis) 

Virtų bulvių cepelinai su kiauliena 

Bulvių plokštainis su vištiena 

Žemaičių blynai su kiauliena (tausojantis) 

Šparaginių pupelių troškinys (tausojantis) (augalinis) 

Troškinti kopūstai (tausojantis) (augalinis) 

  



 

 

Salotų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Kopūstų-morkų salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejaus užpilu (augalinis)  

Žiedinių kopūstų salotos su pomidorais bei paprikomis ir šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi (augalinis) 

Gūžinių kopūstų salotos su morkomis, brokoliais, džiovintomis spanguolėmis, kviečių gemalais ir moliųgų sėklomis bei šalto spaudimo 

alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Morkos su šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi (augalinis) 

Baltagūžių kopūstų salotos su saldžiosiomis paprikomis (augalinis) 

Raudongūžių kopūstų salotos su pupelėmis, burokėliais ir šalto spaudimo alyvuogių  aliejaus užpilu (augalinis) 

Šviežių daržovių salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejaus užpilu (augalinis) 

Šviežių kopūstų salotos su agurkais, kukurūzais, žalmynais ir šalto spaudimo alyvuogių aliejaus užpilu (augalinis) 

Burokėlių ir obuolių salotos su šalto spaudimo nerafinuotu alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Daržovių salotos su saldžiąja paprika (augalinis) 

Šviežių agurkų salotos su krapais (augalinis) 

Žiedinių kopūstų ir pomidorų salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Orkaitėje keptų burokėlių salotos su špinatais ir šalto spaudimo alyvuogių aliejumi  (augalinis) 

Špinatų lapai apšlakstyti šalto spaudimo alyvuogių aliejumi (augalinis)  

Sultenės apšlakstytos šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi (augalinis)  

Plėšyti iceberg salotų lapai apšlakstyti šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi (augalinis) 

Plėšyti iceberg salotų lapai apšlakstyti šalto spaudimo alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Plėšyti romaninių salotų lapai apšlakstyti šalto spaudimo alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Plėšytos raudonlapės salotos apšlakstytos šalto spaudimo alyvuogių aliejumi (augalinis) 

  



 

Miltinių patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Kukurūzų miltų ir bananų blynai 

Kukurūzų miltų ir bananų blynai su trintais obuoliais 

Kukurūzų miltų ir bananų blynai su natūraliu jogurtu (2,5%) pagardintu šilauogėmis 

Kukurūzų miltų blynai su obuoliais 

Kukurūzų miltų blynai su obuoliais, natūralus jogurtas (2,5%) paskanintas trintomis braškėmis 

Spelta miltų sklindžiai su obuoliais 

Spelta miltų sklindžiai su obuoliais, natūraliu jogurtu (2,5%) bei trintomis braškėmis 

Spelta miltų sklindžiai su obuoliais ir natūraliu jogurtu (3,5%) pagardintu trintomis braškėmis 

Mieliniai blynai 

Bananiniai grikių ir spelta miltų blynai 

Bananiniai grikių ir spelta miltų blynai su natūraliu jogurtu (2,5%) ir trintomis vyšniomis (be kauliukų) 

Spelta miltų blynai su cukinijomis 

Spelta miltų blynai su cukinijomis ir natūraliu jogurtu (2,5%) paskanintu braškėmis ir bananais 
Spelta miltų blynai su cukinijomis ir agurkų-natūralaus jogurto (2,5%) padažu 

Spelta miltų blyneliai su cukinijomis 

Spelta miltų blyneliai su cukinijomis ir natūraliu jogurtu (2,5%) 

Pilno grūdo makaronai su fermentiniu sūriu (45%) (tausojantis) 

Skryliai (tausojantis) 

Skryliai su grietine (30%), trintomis braškėmis ir bananais (tausojantis) 

Spelta miltų lietiniai blynai su varškės įdaru 

Spelta miltų lietiniai blynai su varškės įdaru, natūraliu jogurtu (3,5%) bei trintomis vyšniomis (be kauliukų) 

Lietiniai blynai su varškės įdaru 

Lietiniai su varškės įdaru ir natūraliu jogurtu (3,5%) pagardintu trintomis avietėmis 

Pilno grūdo makaronai su sviestu (82%) ir varške (tausojantis) 

Spelta miltų lietiniai blynai įdaryti bananais 

Spelta miltų lietiniai blynai įdaryti bananais su natūraliu jogurtu (3,5%) pagardintu trintomis braškėmis 

Spelta miltų lietiniai blynai įdaryti bananais ir pagardinti trintomis braškėmis 

Virtinukai su varškės-špinatų įdaru (tausojantis) 

Virtinukai su varškės-špinatų įdaru ir natūraliu jogurtu (2,5%) (tausojantis) 

Virtinukai su varškės įdaru (tausojantis) 

Virtinukai su varškės įdaru, mėlynėmis ir braškėmis (tausojantis) 

Virtinukai su varškės įdaru ir natūraliu jogurtu (2,5%) pagardintu trintomis mėlynėmis (tausojantis) 

 

Varškės patiekalų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Virti varškėčiai praturtinti grikių sėlenomis (tausojantis) 

Virti varškėčiai praturtinti grikių sėlenomis su natūraliu jogurtu (2,5%) paskanintu avietėmis (tausojantis) 

Spelta miltų - varškės blyneliai 

Orkaitėje kepti varškėčiai su morkomis (tausojantis) 

Varškės ir cukinijų paplotėliai su spelta miltais (tausojantis) 

Varškės ir cukinijų paplotėliai su spelta miltais ir agurkų-natūralaus jogurto (2,5%) padažu (tausojantis) 

Varškės sūrio ir špinatų paplotėliai (tausojantis) 

Varškės užtepėlė su daržovėmis (tausojantis) 

Varškė su kefyru(2,5%) ir grietine (30%) (tausojantis) 

Varškė su žalumynais (tausojantis) 

Varškė su uogomis (tausojantis) 

Kepti obuoliai įdaryti varške (tausojantis) 

Varškės apkepas su kriaušėmis, praturtintas avižų sėlenomis ir pagardintas migdolų drožlėmis (tausojantis) 

Varškės apkepas su kriaušėmis, praturtintas avižų sėlenomis ir pagardintas migdolų  drožlėmis bei natūraliu jogurtu (3,5%) 

(tausojantis) 

Varškės apkepas su kriaušėmis ir migdolų drožlėmis, praturtintas avižų sėlenos su natūraliu jogurtu (3,5%) pagardintu 

mėlynėmis (tausojantis) 

Varškės ir ryžių apkepas (tausojantis) 

Varškės ir morkų apkepas (tausojantis) 

Varškės ir morkų apkepas su natūraliu jogurtu (3,5%) (tausojantis)  

Virti varškėčiai (tausojantis) 



 

  



 

Užkandžių ir sumuštinių technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Juodos duonos sumuštiniai su varškės kremu ir žalumynais (tausojantis) 

Juodos duonos su saulėgrąžomis sumuštinis su avokadais, pomidorais, gražgarstėmis ir kanapių sėklomis (augalinis) 

Natūralaus jogurto (3,5%) desertas su ispaninio šalavijo sėklomis (chia), braškėmis ir šilauogėmis (tausojantis) 

Agurkų-natūralaus jogurto (2,5%) padažas 

Kefyras su spanguolėmis ir bananais, pagardintas kviečių gemalais ir linų sėmenimis (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (2,5%) su braškėmis ir bananais (tausojantis) 

Šaltas kefyro (2,5%) ir varškės desertas su braškėmis ir bananais (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su mėlynėmis (tausojantis) 

Granolos batonėliai (tausojantis) (augalinis) 

Avižinių dribsnių bandelės su varške (tausojantis) 

Šviežiai spaustų morkų-obuolių sulčių drebučiai (tausojantis) 

Šviežiai spaustų apelsinų-kriaušių sulčių drebučiai (tausojantis) 

Avižiniai sausainiai su morkomis, sezamų sėklomis ir saulėgrąžomis (tausojantis) (augalinis) 

Skrebutis su varškės užtepėlė ir ridikėliais 

Avokadų užtepėlė (augalinis) (tausojantis) 

Juodos duonos (su saulėgrąžomis) sumuštinis su avokadų užtepėle, putpelių kiaušiniais ir saulėgrąžų daigais (tausojantis) 

Sumuštiniai su avokadų užtepėle, ridikėliais, saulėgrąžų daigais ir kviečių gemalais (augalinis) 

Grikių trapučiai su mocarelos sūriu, pomidorais ir saulėgrąžų daigais (tausojantis) 

Skrebutis pieno ir kiaušinių plakinyje (tausojantis) 

Viso grūdo ruginės duonos sumuštinis su sviestu (82%), fermentiniu sūriu (45%), pomidorais ir agurkais (tausojantis) 

Pilno grūdo avižiniai dribsniai su pienu(2,5%) (tausojantis) 

Pilno grūdo ruginės duonos sumuštinis su varškės užtepėle (tausojantis) 

Pilno grūdo ruginės duonos sumuštinis su agurkų-natūralaus jogurto padažu, 

salotomis bei virtais kiaušiniais (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su vyšniomis (be kauliukų) (tausojantis) 

Varškė (9%) paskaninta bananais ir braškėmis (tausojantis) 

Varškė (9%) su apelsinais ir avietėmis (tausojantis) 

Pilno grūdo ruginės duonos sumuštinis su sviestu (82%), varškės sūriu (13%) ir pomidorais (tausojantis) 

Karštas sumuštinis su pomidorų padažu, pomidorais, fermentiniu sūriu (45%) ir žalumynais (tausojantis) 

Juodos duonos (su saulėgrąžomis) sumuštinis su virta vištienos filė, salotomis ir pomidorai (tausojantis) 

Juodos duonos (su saulėgrąžomis) sumuštinis su sviestu (82%), virta dešra (a.r.),  agurkais ir pomidorais (tausojantis) 

Moliūgų-bananų pyragas (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su vyšniomis (be kauliukų) ir kriaušėmis (tausojantis) 

Trintas bananų ir kriaušių kokteilis (augalinis) (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su obuoliais (tausojantis) 

Trintas bananų ir obuolių kokteilis (tausojantis) (augalinis) 

Trintas bananų ir apelsinų kokteilis (augalinis) (tausojantis) 

Varškė (9%) su mėlynėmis ir bananais (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (2,5%) su kriaušėmis (tausojantis) 

Pieno kokteilis (2,5%) su bananais ir braškėmis (tausojantis) 

Trintas bananų ir kivių kokteilis (tausojantis) (augalinis) 

Trintas bananų ir mėlynių kokteilis (augalinis) (tausojantis) 

Trintas bananų ir abrikosų kokteilis (augalinis) (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (2,5%) su melionais ir avietėmis (tausojantis)  

Trintas bananų, kriaušių ir kivių kokteilis (augalinis) (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su apelsinais, granatais ir bananais (tausojantis)  

Trintas bananų, kivių ir špinatų kokteilis (tausojantis) (augalinis)  

Šviežiai spaustų apelsinų-kriaušių sulčių drebučiai su varške (9%) (tausojantis) 

Mangų tyrė su špinatais, braškėmis ir migdolų drožlėmis (augalinis) (tausojantis)  

Trintas bananų, obuolių ir braškių kokteilis (augalinis) (tausojantis)  

Bananų - kivių tyrelė su granatais ir mėtų lapeliais (augalinis) (tausojantis) 

Natūralus jogurtas (3,5%) su bananais, melionais ir mėtomis (tausojantis)  

Viso grūdo ruginės duonos sumuštinis su tepamu sūreliu, pomidorais ir agurkais (tausojantis) 



 
Varškės (9%) užtepėlė su natūraliu jogurtu ir žalumynais (tausojantis) 

Gėrimų technologinių kortelių sąrašas 

Pavadinimas 

Kmynų arbata 

Kakava su pienu (2,5%) 

Nesaldinta vaisinė/arbatžolių/žolelių arbata 

Arbatžolių arbata su citrina 

Arbata su pienu (2,5%) 

Šviežiai spaustos obuolių sultys 

Šviežiai spaustos apelsinų sultys 

Šviežiai spaustos morkų sultys 

Stalo vanduo 

Stalo vanduo paskanintas citrinomis 

Stalo vanduo paskanintas laimais 

Stalo vanduo paskanintas apelsinais 

Stalo vanduo paskanintas greipfrutais 

Stalo vanduo paskanintas braškėmis 

Stalo vanduo paskanintas avietėmis 

Stalo vanduo paskanintas melionais 

Stalo vanduo paskanintas obuoliais 

Stalo vanduo paskanintas kriaušėmis 

Stalo vanduo paskanintas vynuogėmis 

Stalo vanduo paskanintas mėtomis 

Stalo vanduo paskanintas agurkais 

 



1 savaitė - Pirmadienis

Pieniška avižinių kruopų košė su trintomis braškėmis ir sezamo 

sėklomis (tausojantis)

Viso grūdo ruginės duonos sumuštinis su sviestu (82%), fermentiniu 

sūriu (45%), pomidorais ir agurkais (tausojantis) 

Sezoninių vaisių lėkštelė

Nesaldinta vaisinė arbata

Daržovių sriuba(kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, žirneliai, 

paprikos) (tausojantis) (augalinis)

Pilno grūdo ruginė duona

Virtų bulvių cepelinai su kiauliena

Natūralus jogurtas 2.5%

Morkų lazdelės

Stalo vanduo paskanintas obuoliais

Perlinis kuskusas su šparaginių pupelių troškiniu (tausojantis) 

(augalinis)

Natūralus jogurtas (3,5%) su vyšniomis (be kauliukų) ir kriaušėmis 

(tausojantis)

Pusryčiai ………………... val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso:

Pietūs ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Vakarienė ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso (dienos davinio):

1



1 savaitė - Antradienis

Pieniška ryžių košė su sviestu (82%) paskaninta vyšniomis (be 

kauliukų)  (tausojantis)

Sezoninių vaisių lėkštelė

Arbatžolių arbata su citrina

Žaliųjų žirnelių sriuba (tausojantis) (augalinis)

Vištienos ir grikių troškinys su morkomis ir pomidorais (tausojantis)

Burokėlių ir obuolių salotos su šalto spaudimo nerafinuotu alyvuogių 

aliejumi

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.8: pomidorai, cukinijos)

Stalo vanduo paskanintas greipfrutais

Morkų blyneliai (tausojantis)

Natūralus jogurtas 2,5%

Pienas 2,5%

Pusryčiai ………………... val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso:

Pietūs ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Vakarienė ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso (dienos davinio):

2



1 savaitė - Trečiadienis

Brinkinti grikiai su prieskoninėmis žolelėmis (tausojantis) (augalinis) 

Sezoninių vaisių lėkštelė

Nesaldinta arbatžolių arbata

Daržovių (žiedinių kopūstų, brokolių, žirnelių, paprikų) sriuba su 

makaronais (tausojantis) (augalinis)

Kiaulienos maltinis (tausojantis)

Virti miežiniai perliukai (tausojantis)

Kopūstų-morkų salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejaus užpilu

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.3:  ridikėliai, paprikos)

Stalo vanduo paskanintas apelsinais

Skryliai (tausojantis)

Grietinė 30%

Braškės

Bananai

Pienas 2,5%

Pusryčiai ………………... val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso:

Pietūs ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Vakarienė ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso (dienos davinio):

3



1 savaitė - Ketvirtadienis

Šešių kruopų (kviečiai, miežiai, rugiai, avižos, grikiai, žirniai ar kt. 

kruopos) košė su avižų gėrimu, trintomis mėlynėmis ir saulėgrąžomis 

(tausojantis) (augalinis)

Sezoninių vaisių lėkštelė

Nesaldinta vaisinė arbata

Lęšių sriuba (tausojantis) (augalinis)

Viso grūdo ruginė duona

Orkaitėje kepti menkių filė maltinukai (tausojantis)

Bulvių košė (tausojantis)

Morkos su šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.11: brokoliai, ridikėliai) 

Stalo vanduo paskanintas agurkais

Virti varškėčiai su grikių sėlenomis (tausojantis)

Natūralus jogurtas 2,5%

Avietės

Nesaldinta arbatžolių arbata

Pusryčiai ………………... val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso:

Pietūs ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Vakarienė ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso (dienos davinio):

4



1 savaitė - Penktadienis

Perlinių kruopų košė su cukinijomis, prieskoninėmis daržovėmis, 

kmynais ir čiobreliais (tausojantis) (augalinis)

Pilno grūdo ruginės duonos sumuštinis su agurkų-natūralaus jogurto 

padažu, salotomis bei virtais kiaušiniais (tausojantis)

Sezoninių vaisių lėkštelė

Nesaldinta žolelių arbata 

Barščių sriuba (tausojantis) (augalinis)

Plovas su vištiena (tausojantis)

Plėšyti švieži salotų lapai

Šviežių daržovių rinkinukas (Nr.4: agurkai, paprikos)

Stalo vanduo paskanintas citrinomis

Spelta miltų sklindžiai su obuoliais

Natūralus jogurtas 3,5%

Braškės

Pienas 2,5%

Pusryčiai ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso:

Pietūs ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Vakarienė ……………….. val.

Patiekalo pavadinimas

Iš viso:

Iš viso (dienos davinio):

5



      

1 savaitė – Pirmadienis 

Pietūs ……………….. val. 

Patiekalo pavadinimas Rp. Nr. 
Išeiga, g 

Patiekalo maistinė vertė, g Energinė 

vertė, kcal baltymai, g riebalai, g angliavandeniai, g 

6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 

Daržovių sriuba(kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, 

žirneliai, paprikos) (tausojantis) (augalinis) 
      

Pilno grūdo ruginė duona       

Virtų bulvių cepelinai su kiauliena       

Grietinė  30 %       

Morkų lazdelės       

Kefyras 2,5 %       

Sezoniniai vaisiai        

Iš viso:    614 

Iš viso (dienos davinio):    614 

 

1 savaitė – Antradienis 

Pietūs ……………….. val. 

Patiekalo pavadinimas Rp. Nr. 
Išeiga, g 

Patiekalo maistinė vertė, g Energinė 

vertė, kcal baltymai, g riebalai, g angliavandeniai, g 

6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 

Žaliųjų žirnelių sriuba (tausojantis) (augalinis)       

Pilno grūdo ruginė duona       

Vištienos ir grikių troškinys su morkomis ir pomidorais 

(tausojantis) 
      

Burokėlių ir obuolių salotos su šalto spaudimo nerafinuotu 

alyvuogių aliejumi 
      

Šviežių daržovių rinkinukas (dviejų rūšių daržovės)       

Sezoniniai vaisiai       

Stalo vanduo paskanintas greipfrutais       

Iš viso:    555 

Iš viso (dienos davinio):    555 

 



      

1 savaitė – Trečiadienis 

Pietūs ……………….. val. 

Patiekalo pavadinimas Rp. Nr. 
Išeiga, g 

Patiekalo maistinė vertė, g Energinė 

vertė, kcal baltymai, g riebalai, g angliavandeniai, g 

6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 

Daržovių (žiedinių kopūstų, brokolių, žirnelių, paprikų) sriuba 

su makaronais (tausojantis) (augalinis) 
      

Kiaulienos maltinis (tausojantis)       

Virti miežiniai perliukai (tausojantis)       

Kopūstų-morkų salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejaus 

užpilu 
      

Šviežių daržovių rinkinukas (dviejų rūšių daržovės)       

Sezoniniai vaisiai       

Natūralus jogurtas 2,5 %       

Iš viso:    564 

Iš viso (dienos davinio):    564 

 

1 savaitė – Ketvirtadienis 

Pietūs ……………….. val. 

Patiekalo pavadinimas Rp. Nr. 
Išeiga, g 

Patiekalo maistinė vertė, g Energinė 

vertė, kcal baltymai, g riebalai, g angliavandeniai, g 

6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 

Barščių sriuba (tausojantis) (augalinis)       

Viso grūdo ruginė duona       

Plovas su vištiena (tausojantis)       

Pekino kopūstų salotos su pomidorais, paprikomis, agurkais ir 

šalto spaudimo alyvuogių aliejumi 
      

Sezoniniai vaisiai       

Stalo vanduo paskanintas citrinomis       

Iš viso:    566 

Iš viso (dienos davinio):    566 

 



      

 

1 savaitė - Penktadienis 

Pietūs ……………….. val. 

Patiekalo pavadinimas Rp. Nr. 
Išeiga, g 

Patiekalo maistinė vertė, g Energinė 

vertė, kcal baltymai, g riebalai, g angliavandeniai, g 

6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 6-10 m. 

Lęšių sriuba (tausojantis) (augalinis)       

Viso grūdo ruginė duona       

Orkaitėje kepti menkių filė maltinukai (tausojantis)       

Virtos perlinės kruopos (tausojantis) (augalinis)       

Morkos su šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi       

Šviežių daržovių rinkinukas (dviejų rūšių daržovės)       

Sezoniniai vaisiai       

Stalo vanduo paskanintas agurkais       

Iš viso:    594 

Iš viso (dienos davinio):    594 

 

 



Įmonės pavadinimas:

Bruto Neto Baltymai Riebalai Angliav. Kcal. Bruto Neto Baltymai Riebalai Angliav. Kcal.

Išeiga

Vištienos filė 46,47 45,56 10,75 0,41 0,14 47,24 116,17 113,89 26,88 1,03 0,34 118,10

Aliejus (augalinis - rafinuotas rapsų) 2,78 2,78 0,00 2,77 0,00 24,97 6,94 6,94 0,01 6,93 0,01 62,43

Ryžiai 22,22 22,22 1,96 0,09 17,00 76,62 55,56 55,56 4,89 0,22 42,50 191,56

Vanduo 66,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,25 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Svogūnai 6,61 5,56 0,08 0,02 0,49 2,44 16,53 13,89 0,19 0,04 1,24 6,10

Morkos (techn. kortelė nr. 1 D) 8,33 0,08 0,02 0,73 3,38 20,83 0,21 0,04 1,81 8,46

Aliejus (augalinis - rafinuotas rapsų) 3,00 3,00 0,00 2,99 0,00 26,97 7,50 7,50 0,01 7,49 0,01 67,43

Pakepintos daržovės 12,67 0,00 31,67

Pomidorų padažas 5,56 5,56 0,10 0,01 1,28 5,65 13,89 13,89 0,25 0,03 3,20 14,12

Joduota druska 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Juodieji pipirai (malti) 0,28 0,28 0,03 0,02 0,18 1,05 0,69 0,69 0,08 0,06 0,44 2,63

Viso: 13,01 6,34 19,82 188,32 32,52 15,84 49,55 470,81

Atsakingas asmuo .................................

Parašas

Technologinis aprašymas:  Vištienos filė plaunama tekančio vandens srove po to sausinama ir supjaustoma vidutinio(20-30g) dydžio kubeliais, po to supjaustytą vištiena apibarstoma 

druska, pipirais ir laikoma šaldytuve ne aukštesnėje kaip +6°C temperatūroje apie 2val.. Vėliau vištiena kepinama orkaitėje +200-+220°C temperatūroje su aliejumi apie 10-15min. 

Vėliau kepinta vištiena sudedama į puodą, užpilama karštu vandeniu. Svogūnai, morkos valomi, plaunami po to svogūnai supjaustomi kubeliais, o morkos sutarkuojamos. Smulkintos 

daržovės kepinamos +150-+160°C temperatūroje su aliejumi apie 5-8 min. Kepintos daržovės, druska sudedami į puodą su vištiena ir suberiami perpinkti, nuplauti ryžiai. Plovas 

verdamas 25-30 min.  Po to sudedamas pomidorų padažas ir masė kaitinama dar 3-5min. Temperatūra gaminio viduje turi būti ne mažesnė kaip + 75°C.  Pateikimo temperatūra turi būti 

ne mažesnė kaip + 68°C. Porcijuojama pagal valgiaraštį. 

Plovas su vištiena (tausojantis)

Technologinė  kortelė  Nr. P023

Žaliavos kiekis 

vienai porcijai (g)
Patiekalo ar gaminio maistinė vertė (g)

100,00 250,00

66/34 165/85

Žaliavos kiekis vienai 

porcijai (g)
Patiekalo ar gaminio maistinė vertė (g)


