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MAŽIAUSIAI VALGOMAS MAISTAS
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Varškės sūris Cinamonas Trinta sriuba Sumuštinis su avokadu Kepti obuoliai Mišrainė su obuoliai

Mažiausiai valgomas maistas grupėse



NEVALGOMŲ MAISTO PRODUKTŲ SKAIČIUS
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„Meškiukų“ „Nykštukų“ „Lašelių“ „Boružėlių“ „Zuikio Bumbulio“ „Smagučių“

Nevalgomų maisto produktų skaičius grupėse 



„MEŠKIUKŲ“ (1–2 metų)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

7 PRODUKTŲ

•Varškės sūris

•Trinta sriuba

•Virtos morkos

•Razinos, datulės

•Salotos

•Šviežios morkos

•Košė su 
bananais



„NYKŠTUKŲ“ (2–3 metų)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

15 PRODUKTŲ

• Varškės sūris 

• Cinamonas

• Raugintų pasukų kokteilis

• Žaliųjų grikių košė

• Trinta sriuba

• Kiaušinio užtepėlė su avokadu 
(sumuštinis su avokadu)

• Ryžių košė su ciperžole ir sūriu

• Kiaušinis su majonezu

• Kepti obuoliai

• Keptas sumuštinis su varške ir 
obuoliais

• Grūdėta varškė

• Sezoniniai vaisiai su nesaldintu 
jogurtu

• Jogurtinis padažas

• Bolivinės balandos košė

• Kmynų arbata



„LAŠELIŲ“ (3–4 metų)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

12 PRODUKTŲ

•Cinamonas

•Trinta sriuba

•Viso grūdo makaronai

•Mišrainė su obuoliais

•Morkų, bulvių košė

• Jūros lydekos maltinis

•Vištienos kepsniukai

•Žiedinių kopūstų sriuba 
su cukinija

•Manų košė su cinamonu

•Šiltas daržovių troškinys

•Tarkuotos morkos

•Viso grūdo duona su 
sviestu ir sėklomis



„BORUŽĖLIŲ“ (4–5 metų)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

8 PRODUKTŲ

•Varškės sūris

•Trinta sriuba

•Sumuštinis su avokadu 
(užtepėlė)

•Kepti obuoliai

•Ryžių košė su 
kukurūzais

•Bulvių košė su 
brokoliais

•Morkos su migdolais

•Virtos morkos



„ZUIKIO BUMBULIO“ (5–6 metų)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

10 PRODUKTŲ

•Cinamonas

•Trinta sriuba

•Sumuštinis su avokadu 
(užtepėlė)

•Ryžių košė su 
ciperžole ir sūriu

•Kepti obuoliai

•Viso grūdo makaronai

•Vištienos kumpelių 
troškinys su 
makaronais

•Mėsos troškinys su 
morkomis

•Mišrainė su obuoliais

•Datulės



„SMAGUČIŲ“ (mišrios – 10/ 6–7; 8/ 3–5)
GRUPĖS VAIKAI NEVALGO 

18 PRODUKTŲ

• Trinta sriuba

• Sumuštinis su avokadu (užtepėlė)

• Kepti obuoliai

• Keptas sumuštinis su varške ir 
obuoliais

• Sezoniniai vaisiai su nesaldintu 
jogurtu

• Jogurtinis padažas

• Ryžių košė su datulėmis

• Bulvių košė su brokoliais

• Sumuštiniai su sezamais

• Vištienos kumpelių troškinys su 
makaronais

• Mišrainė su obuoliais

• Manų košė 

• Makaronai su keptu sūriu

• Žuvies kepsneliais 

• Grikių košė

• Makaronų troškinys 

• Troškinti burokėliais su spanguolėmis

• Brokolių ir džiovintų spanguolių 
mišrainė



MAŽIAUSIAI VALGOMAS MAISTAS PAGAL 
VAIKŲ AMŽIŲ
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1 - 2 metai 2 - 3 metai 3 - 4 metai 4 - 5 metai 5 - 6 metai 10/ 6–7; 8/ 3–5 metų

Mažiausiai valgomas maistas amžiaus grupėse



•AČIŪ

•BŪKITE SVEIKI!


