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REKOMENDUOJAMA

IR VISI PRODUKTAI, KURIE PAŽENKLINTI „RAKTO SKYLUTĖS“ SIM
BOLIU

DARŽOVĖS, VAISIAI, UOGOS

VISO GRŪDO, RUPIŲ M
ILTŲ DUO

NA
ANKŠTINIŲ, SĖKLŲ, KRUOPŲ,

IR JŲ NESALDINTI

IR KT. GAM
INIAI,

RIEŠUTŲ NESALDINTI

GAMINIAI / PATIEKALAI

KRUOPŲ PRODUKTAI
IR NESŪDYTI GAMINIAI

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI / GAMINIAI
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(VARŠKĖ, KEFYRAS, PASUKOS,
JOGURTAI IR PAN.)
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Ypač svarbu, kad vaiko 
priešpiečiai būtų sveiki bei 
vaikui patogiai valgomi. 
Maistas turi būti įvairus, 
kad dėžutės turinys 
nuolat keistųsi, bei 
būtų užtikrinti 
augančio vaiko 
poreikiai. 

Jei į priešpiečių 
dėžutę dedami 
greitai gendan-
tys produktai 
(pvz.,  natūralus
jogurtas), reko-
m e n d u o j a m a 
atsižvelgti į lai-
kymo sąlygas ir 
kaip greitai bus 
suvartotas pro-
duktas \ patiekalas. 

Daugelį maisto pro-
duktų galima pa-
teikti žaismingai bei 
kūrybingai: pjaustant 
įvairiais būdais (šiau-
deliais, kubeliais, ir 
pan.) ar panaudo-
jant sausainių forme-
les (pvz., duoną skritu-
lėliais ir sūrį žvaigž-
dutės formos). 

VAIKŲ MAITINIMUI UGDYMO 
ĮSTAIGOSE DRAUDŽIAMŲ 
PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

 bulvių, kukurūzų ar kitokie traš-
kučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar 
spraginti gaminiai;

saldainiai; šokoladas ir šokolado 
gaminiai; valgomieji ledai;

 pieno produktai ir konditeri-
jos gaminiai su glajumi, glaistu, 

šokoladu ar kremu;

  kramtomoji guma;

 gazuoti gėrimai; energi-
niai gėrimai; gėrimai ir 
maisto produktai, kurių 
sudėtyje yra kavamedžio 
pupelių; kavos ar jų ek-
strakto; kiti kavos pakai-
talai (pvz., gilių ir pan.);

 kisieliai;

sultinių, padažų 
koncentratai;

konservuoti, šaltai, 
karštai, mažai rūkyti 
mėsos ir žuvies ga-
miniai bei mėsos ga-
miniai, kurių gamybo-

je buvo naudojamos 
rūkymo kvapiosios 

medžiagos;

  maisto produktai, į ku-
rių sudėtį įeina mechaniš-kai 

atskirta mėsa ar žuvis; sub-
produktai ir jų gaminiai (išsky-

rus liežuvius ir kepenis);

   džiūvėsėliuose volioti ar džiū-
vėsėliais pabarstyti kepti mėsos, 

paukštienos ir žuvies gaminiai;

  maisto papildai;

 maisto produktai, pagaminti iš 
genetiškai modifikuotų organizmų 
(GMO), arba į kurių sudėtį įeina GMO;

 maisto produktai, į kurių sudėtį įeina 
iš dalies hidrinti augaliniai riebalai.


