
DĖL SAUSŲ DAVINIŲ DALIJIMO 

 
 Birželio 16 dieną, mokykloje dalinsime maisto davinius  1-10 kl. mokiniams, kuriems 

skirti nemokami pietūs mokyklos valgykloje. Maisto daviniai  dalinami  tiems mokiniams, kurie 

mokėsi nuotoliniu būdu už laikotarpį nuo  gegužės 17 d. iki gegužės 31 d.  

 

                     Vaikas už 10 dienų gaus šiuos produktus: 

Eko sūris 200g  2 vnt. 

Eko grietinė Dobilas 330g  

Eko grikiai 1kg  

 Eko neskaldyti žirniai 1kg  

 Eko miltai Malsena 1 kg  

 Eko aliejus 0,5ltr  

 Eko Bios jogurtas 3,8% 125g  

Eko miežinės kruopos 1 kg  

 

Vaikas už 9 dienas gaus šiuos produktus: 

Eko varškė 330g  

Eko grietinė Dobilas 330g  

 Eko grikiai 1kg  

  Eko neskaldyti žirniai 1kg  

 Eko miltai Malsena 1 kg  

Eko aliejus 0,5ltr  

Eko miežinės kruopos 1 kg 

 

Vaikas už 6 dienas  gaus šiuos produktus: 

Eko Bios jogurtas 3,8% 125g  

 Eko grikiai 1kg  

Eko miltai Malsena 1 kg  

Eko aliejus 0,5ltr  

Eko miežinės kruopos 1 kg  

 

Iškilus  klausimams kreipkitės į socialinę pedagogę Ingą Petraitienę telefonu 8 673 20385. 

 

Primename, kad sausi daviniai mokyklose sudaromi remiantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo (galiojanti redakcija) III skyriumi Vaikų maitinimo organizavimo bendrieji reikalavimai 18 punktu: ,, Vaikams 

maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, 

kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po 

rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi 

būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma, riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa 

mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio 

vanduo. Maisto davinius sudaryti rekomenduojami maisto produktai: daržovės; vaisiai; grūdiniai (viso grūdo 

gaminiai, kruopos, kruopų produktai, duonos gaminiai ir kt.); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai 

(rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; riešutai; liesa mėsa; žuvis ir jos 

produktai; aliejai; sultys; sriubos; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (tik išvykoms). 

Draudžiama maisto davinius išvykoms sudaryti iš greitai gendančių maisto produktų. Sudarant maisto 

davinius ilgesniam laikui (pvz., karantino metu) rekomenduojama keisti maisto davinių sudėtį, atsižvelgiant į 

maisto davinius gaunančių vaikų poreikius." 

                                                                                                                      Mokyklos informacija 


