
Sulfituoti džiovinti vaisiai 

(auksinės spalvos razinos, ryškiai 

oranžiniai abrikosai ir kt.) 

draudžiami ant vaikų stalo dėl 

cukraus ribojimo ir dėl to, kad 

konservantas sieros dioksidas ES 

priskirtas prie maisto priedų, 

sukeliančių alergiją, migreninius 

skausmus. 

 

 

Bulvės darželiuose gali būti 

patiekiamos garnyrui ne dažniau 

kaip tris kartus per savaitę prie 

karšto pietų patiekalo. Virtų bulvių 

patiekalai – ne dažniau nei kartą 

per savaitę, o tarkuotų bulvių – ne 

dažniau kaip kartą per dvi savaites. 

Tausojantis patiekalas – tai maistas, pagamintas 

maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas 

vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas 

konvekcinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar 

folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami 

tarkuotų bulvių patiekalai. Virtos dešrelės gali būti 

priskirtos prie tausojančių patiekalų (gali būti patiekta 

ne dažniau nei kartą per savaitę, laikantis 3, 5, 6 bei 7 

priedų reikalavimų). Darželiuose 80% patiekalų turi 

būti tausojantys. 

 

Per dieną turi būti patiekiamas bent 

vienas augalinis patiekalas – tai yra 

patiekalas, pagamintas tik iš augalinės 

kilmės produktų (pvz.: sriuba be 

grietinės, makaronai be kiaušinių, 

košė be sviesto). Rekomenduojama 

(jei gydytojas nerekomendavo kitaip) 

patiekti ne mažiau kaip 200 ml 

pasterizuoto pieno arba atitinkamą 

pagal kalcio kiekį pieno produktų 

kiekį per dieną. 
Vartoti tiekiamas ne didesnio nei 2,5 

proc. riebumo pasterizuotas pienas. 
Rauginti pieno produktai tiekiami po 

rauginimo termiškai neapdoroti. 
Varškė tiekiama šviežia arba 

patiekaluose. 
 

 

Į gaminamus patiekalus dedama ne 

daugiau kaip 5 g/100 g cukraus ir ne 

daugiau kaip 1 g/100 g druskos. 

Leistinas druskos kiekis sūriuose – iki 

1,7 g/100 g. 

Pietų metu duodama sriuba imta tiekti 

sumažintais kiekiais (100-150 ml). 

Desertuose, bandelėse, pyraguose leistinas cukraus 

kiekis iki 16 g/100 g, druskos – iki 1 g/100 g. 

Skaidulinių medžiagų duonos gaminiuose turi būti ne 

mažiau 6 g/100 g, cukraus – iki 5 g/100 g, druskos – iki 

1 g/100 g (ruginėje iki 1,2 g/100 g druskos). 

Daržovių garnyras prie pietų patiekalo 

turi būti ne mažesnis, nei trečdalis 

patiekalo masės. Per dieną patiekiama 

ne mažiau trijų rūšių daržovės. 

Pienas ir kiti gėrimai netiekiami šalti. 

Rekomenduojama temperatūra - ne 

žemesnė kaip 15℃. 

Šlifuotų ryžių ir makaronų patiekalai 

patiekiami ne dažniau kaip du kartus 

per savaitę. Pirmenybė - viso grūdo 

arba iš dalies viso grūdo produktams. 

Pirmenybė - ruginei duonai (ne mažiau 

kaip 30 proc. sausos produkto masės 

sudaro rugiai). Aukščiausios rūšies 

miltus rekomenduojama maišyti su viso 

grūdo miltais, sėlenomis. Makaronai - 

pirmenybė  - pagamintiems iš kietųjų 

kviečių miltų arba viso grūdo miltų. 
 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pokyčiai 

2018 09 01 įsigalioję punktai 

  

*Žuvies (riebios ir liesos) patiekalai 

tiekiami ne rečiau kaip kartą savaitėje 

*Bent vienas patiekalas per dieną turi 

būti augalinis 

*Raudonos mėsos patiekalai tiekiami iki 

dviejų kartų per savaitę, baltos mėsos – 

iki trijų kartų per savaitę. 

2020 09 01 įsigalioję punktai 

*Ankštinių patiekalų kiekis sumažintas iki 

dviejų kartų per savaitę 

*Atsisakyta reikalavimo tiekti tik 

aukščiausios rūšies mėsos gaminius 

*Perspektyviniai valgiaraščiai 

nebederinami su VMVT 

*Jogurtuose ir varškės gaminiuose su 

vaisiais ir uogomis cukraus – iki 10 g/100 

g, pridėtinio cukraus 0 g/100 g. 

2020 12 28 parengė Kauno VSB dietistė Agnė Gropienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščiai sudaromi, laikantis vaikų Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų. Šio 

teisės akto reikalavimai buvo (ir yra) atnaujinami, o čia sudėjau mano manymu esminius naujausius pakeitimus, pagal kuriuos 2018 

ir 2019 metais buvo iš esmės keičiamas vaikų maitinimo organizavimas, siekiant ilgalaikių teigiamų pokyčių, formuojant sveikatai 

palankius mitybos įpročius.  


