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Neparedzētu apstākļu dēļ ēdienkarte var tikt mainīta 

 

 

 

 
 

     

Brokastis 
Rīsu biezputra (120g) 

 
 

*A07 

Brokastis 
Kukurūzas biezputra (120g) 

Brokastis 
Piena zupa ar nūdelēm 

Brokastis 
Auzu pārslu biezputra (120g) 

Brokastis 
Mannas biezputra (100g) 

Ievārījums (5g) 
Kliju maize ar sviestu un 

*A07 

Maize ar ievārījumu (15/5g) 
(120g) 
Sviestmaize ar desu 

*A01, A07 *A01, A07 

Maize ar ievārījumu (15/5g) Ievārījums (5g) 
*A01, A07 

sieru. (30g) 
Zāļu tēja (120g) 

Pusdienas 

*A01, A07  
Kakao ar pienu. (120g) 

Pusdienas 

*A01 

*A07 

(15/3/10g) 

Pusdienas 
Gurķu zupa (130g) 

*A01, A07 
 

 
*A01, A07 

Liepziedu tēja. (120g) 

Pusdienas 

*A01 Sviestmaize ar gurķi. 
(15/3/10g) 
Zāļu tēja (120g) 

 
 

*A01, A07 

Pupiņu zupa ar krējumu Maltās gaļas mērce (80g) Tefteļi. (60g) *A01, A03 Zivju zupa ar krējumu (130g) Pusdienas 
(130g) *A07 *A01, A07 Kartupeļu-burkānu biezenis *A04, A07 Puķkāpostu zupa ar 
Dārzeņu sautējums ar Kuskuss (80g) *A01 (100g) *A07 Kāpostu tīteņi ar gaļu krējumu (130g) *A07 

cūkgaļu (140g) *A07 Redīsu-burkānu-ābolu salāti Svaigu kāpostu salāti ar (slinkie) (130g) *A07 Cūkgaļa tomātu-krējuma 
Biešu salāti (50g) (50g) citronu-eļļas mērci (50g) Vitamīnu salāti ar eļļu (50g) mērcē (50g) *A01, A07 

Rupjmaize. (25g) *A01 Rupjmaize. (10g) *A01 Rupjmaize. (10g) *A01 Rupjmaize. (25g) *A01 Griķi vārīti. (80g) *A07 

Ogu dzēriens. (120g) 

Launags 
Šokolādes krēms (30g) 
Ogu ķīselis (100g) 

*A07 Augļu-ogu dzēriens (120g) 

Launags 
Ogu dzēriens. (120g) 

Launags 
Skābētu kāpostu-burkānu 
salāti (50g) 

Biezpiena plācenīši (70g) Launags Biezputra Asorti ar Biezpiens ar krējumu un Rupjmaize. (10g) *A01 

*A01, A03, A07 Makaroni ar sieru S (80/20g) ievārījumu (120g) *A01, A07 zaļumiem (40g) *A07 Dažādu ogu dzēriens (120g) 

Ievārījums (5g) 
Tēja (120g) Gurķis svaigs. (10g) 

*A01, A07 Sviestmaize ar tomātu. (30g) 
*A01, A07 

Vārīti kartupeļi (80g) 
Zāļu tēja (120g) 

Launags 
Raugu pankūkas. (70g) 

Sezonas augļi (50g) 

Olbaltumvielas: 26.25 
Tauki: 33.04 

Dzēramais jogurts (100g) *A07 

Olbaltumvielas: 28.33 

Tauki: 34.22 

Tēja (120g) 
Sezonas augļi (50g) 

Olbaltumvielas: 25.5 

Skolas piens (200g) 

Olbaltumvielas: 25.38 
Tauki: 28.51 

*A07 

Krējums (5g) 
Ievārījums (5g) 

*A01, A03, A07 

*A07 

Ogļhidrāti: 103.66 

Kcal: 797.01 

Ogļhidrāti: 91.11 

Kcal: 785.76 

Tauki: 27.98 
Ogļhidrāti: 97.41 

Kcal: 793.5 

Ogļhidrāti: 94.13 

Kcal: 774.63 

Skolas piens (200g) 

Olbaltumvielas: 23.12 
Tauki: 30.42 
Ogļhidrāti: 115.86 

Kcal: 799.71 

*A07 

Piektdiena - 10.02. Ceturtdiena - 09.02. Trešdiena - 08.02. Otrdiena - 07.02. Pirmdiena - 06.02. 
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