


Sveiki, draugai, 
Esu vitaminukas TUKAS!
Stiprus, vikrus ir sveikas, 

Nes valgau aš gerai!
Taip pat bėgioju, šokinėju, 

Daug sportuoju.
Ir jums, vaikučiai, 

Taip daryt rekomenduoju!
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Vieną gražų rytą TUKAS
  Svarstė, ką naudinga jam nuveikt.
    Sugalvojo Tukas puikią mintį – 
            Ir panoro su visais vaikais pasidalint!

Taigi štai ką 
           TUKAS mąstė…

  Mėgstu aš skaniai gaminti,
   Valgyti gardžiai man taip pat smagu.
      Bet juk maistas toks skirtingas – 
           Vienas geras, kitas – 
                             nelabai...

Kaip žinoti, klausia TUKAS, 
   Kas geriausia ir sveikiausia?
            Ir išsiaiškino vitaminukas, 
      Kad tik mitybos piramidė sumanioji
Atsakymą pateikia lyg mama geroji!
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Ak, sušuko TUKAS,   
    Kaip smagu dabar gaminti,
    Kai žinau, ką reikia krimsti!
    Kruopos, vaisiai ir daržovės,
       Duona, būtinai ir makaronai – 
Tai pati sveikiausia grupė, ponai!

Mėgstu košes, džiaugias Tukas,
   Štai kodėl esu stiprus ir drūtas!
   Ei, ar jau užkandote, draugai?
        Eime lenktynių, šėlkime smagiai!

Prie mėsytės ar žuvytės 
     Derinkit gardžiausiąsias daržoves. 
       Būsite sveiki ir guvūs,
Neįveiks liga jūsų tvirtovės!

Niekad niekad nepamirški, 
Surimtėjęs tęsia TUKAS, 

        Kuo svarbu pasimaitinti:
          Dėkite į lėkštę mėsą, žuvį,  
    Neatsisakykite puodelio pieno.
Ir kiaušiniai, ir varškė – 
      Dažnas valgis tebūnie.
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Mažiausiai valgyti reikėtų:
Traškučių, tortų ir saldainių,
Padažų riebių, sausainių...
Gazuotų gėrimų ir maisto, 
Kur greitmaisčiu 
     vadinamas spaudoj,

Geriau patarčiau jums atsisakyt.
Išsaugosit sveikus dantis,
Pilvelio nesopės ir būsite linksmi. 
Tad rinkitės, vaikučiai,
Gardžiausią – 
              SVEIKĄ – kelią!

Ne torto griebkite – čiupkit bananą, 
Užuot ledais gerklytę šaldę, 
Geriau stiprybės semkite iš riešutų!
Kokteilius plakite iš vaisių ir daržovių – 
Kad taptumėt sveikiausi iš visų sveikuolių!

Ne ja
u.. . 

   a
čiū!

Žino daug dabar vitaminukas TUKAS.
Valgius renkasi jis atidžiai. 

O padėjot jam – tai Jūs, vaikai!

Rašę receptus labai kruopščiai. 
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Užduotėlė
Suskaičiuokite, kiek produktų nupiešta, ir įrašykite skaičių į taškeliais 
pažymėtą vietą. Tuomet žinosite, kiek vaisių ir kitų produktų reikės 
salotoms pasigaminti. 

Menu mįslę keturgyslę...
1. Apskritas kamuoliukas, šone pagaliukas. Kas?
2.  Žalia kaip žolė, maža kaip pelė, saldi kaip medaus taurė. Kas?
3. Oranžiniai kamuolėliai ant medžio kabo. Kas?
4. Raudonas puodelis, baltas kamštelis. Kas?
5. Kas saldesnis už miegą?
6.  Ateina bobelė su devyniom skarelėm. Kas ją paliečia, 

tas gailiai verkia. Kas?

Salotėlės „Džiaugsmas“

Vilniaus lopšelis-darželis 
„SAULĖGRĄŽA“

Jums reikės (5 valgytojams):
..... obuolio,
..... kriaušių,
..... bananų,
..... mandarinų,
..... apelsinų,
..... aviečių,
..... migdolų,
..... lazdynų riešutų,
..... šaukštų sezamų sėklų,
..... šaukštų saulėgrąžų,
saujelės graikinių riešutų, 
citrinų sulčių pagal skonį.

Vaisius supjaustome kubeliais.

Gaminame! 

Sudedame į salotų indą.
Suberiame uogas, riešutus, sezamų sėklas ir 

saulėgrąžas bei pagardiname medumi ir 
citrinų sultimis.

Dailiai išmaišome – ir gardžiuojamės! 1. Obuolys
2. Kriaušė
3. Mandarinai
4. Avietė
5. Medus
6. Svogūnas
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Atsakymai į mįsles

Užduotėlė

Sujunkite strėlytėmis maisto produktus ir kūno dalis pagal tai, 
kuriai kūno daliai tie produktai naudingi.



Jums reikės (5 valgytojams):

1 kg moliūgo,
3 svogūnų,
50 g sviesto,
1 stiklinės grietinėlės arba pieno,
2 šaukštų kepintų saulėgrąžų,

Vilniaus lopšelis-darželis 
„KODĖLČIUKAS“

Moliūgų sriuba „Rudenėlis“

Sriubą pilame į lėkštes, 
pabarstome kepintų 

saulėgrąžų, sezamų sėklų ir 
sėmenų. Gardu!

Gaminame!

Užduotėlė

Atsiverskite knygelės pradžią ir dar kartą labai gerai apžiūrėkite 
mitybos piramidę. Iš čia pateiktų nespalvotų maisto produktų 
išrinkite tuos, kurių valgyti turite daugiausia, ir nuspalvinkite.  
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Moliūgą ir svogūnus pjaustome 
nedideliais gabalėliais ir pakepiname 

svieste, kol suminkštės. 

Masę sudedame į puodą, supilame 
vandenį, pagardiname prieskoniais ir 

verdame 10 minučių. 

Supilame grietinėlę arba pieną ir 
pakaitiname iki virimo. 

Ar žinote, vaikai, kad net 
92 proc. moliūgo sudaro 

vanduo? 
             MOLIŪGAS – 

      GARDUS IR 
          SVEIKAS 

MAISTAS!

2 šaukštų sezamų sėklų,
1 šaukšto sėmenų,
pusės stiklinės vandens (jei reikės)
prieskonių.

Grietinėlė



Vilniaus lopšelis-darželis 
„GILUŽIS“ 

Salotos „Moliūgėlio vaišės“
Jums reikės (5 valgytojams):

1 kg moliūgo, 
250 g obuolių, 
250 g morkų, 

Išspaudžiame citrinos sultis.
Apšlakstome alyvuogių aliejumi, 

įdedame medaus. 
Sumaišome ir vaišinamės!

Moliūgą ir obuolius 
supjaustome mažais kubeliais.

Morkas 
sutarkuojame.

Viską sudedame į išskobtą 
moliūgą arba dubenį.

Gaminame!

Tik pagalvokite, vaikai: 
kad suneštų kilogramą medaus, 

bitės turi aplankyti 
4 milijonus gėlių ir 

nukeliauti 160 
tūkstančių kilometrų! 
TAI DARBŠTUOLĖS!

Užduotėlė
Perskaitykite vaikučių sukurtą pasaką „Sveikuolis Juozukas“. 
Išvardykite maistą, kurį valgydamas Juozukas pasveiko.

Mes visi labai drausmingi,
Pavyzdingi ir tvarkingi!
Jei ims graužt tave liga – 
Pulsim ją visi staiga!

Visokiausi saldumynai
Tik gadina dantukus,
O vitaminai išaugina
Sveikus vaikus.

Sykį vienas toks berniukas,
Vardas jo – Šimkų Juozukas,
Ėmė niurgzti, šnarpšti, verkti:
Nebenoriu pieno gerti,
Ryžių košės nebenoriu.
Atsibodo pomidorai.
O bjauriausios man – salotos, 
Tos žalsvai gelsvai banguotos...

Vieną rytą vos nubudęs,
Juozas šaukiasi mamytės:
Mama, pilvą sopa man.
Trūksta oro, nešk laukan.
Akyse visai tamsu. 
Mama, mama, man baisu!

Štai greitoji atskubėjo.
Duokit jam daugiau kopūstų, 
Pomidorų, burokėlių, morkų, grikių, ridikėlių, 
Ryžių košės, šilto pieno, dar medaus šiek tiek kasdieną.
Vitaminų vaikas gaus – per savaitę atsigaus.

Vos tik daktarė išvyko, tuoj stebuklas atsitiko:
Ėmė Juozas gerti pieną, kirsti košę ir kopūstą.
Šveisti sriubą burokėlių, net salotų prašė vėlei.

Na, matai, kokie mes stiprūs,
Kibūs, skvarbūs, naršūs, vikrūs, 
Landūs, kandūs, paslaptingi, 
Žvitrūs, mitrūs, stebuklingi.
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Vilniaus lopšelis-darželis 
„RŪTA“

Sveikuolis Juozukaspusės citrinos, 
2 šaukštų alyvuogių aliejaus,  
2 šaukštų medaus.



Vilniaus lopšelis-darželis
„RŪTA“

Vilniaus lopšelis-darželis 
„GILUŽIS“

Salotos „Gardumėlis“

Vaisių gardumynas 
„Ežiukas“

Viską sudedame į dubenį, 
pabarstome prieskoniais ir 

gerai išmaišome. 

Gaminame!

Gaminame!

Obuolius nulupame ir 
supjaustome kubeliais.

Viename meliono gale pritvirtiname 
kriaušę, tai bus ežiuko nosytė.

Ant medinių iešmukų veriame 
vynuogę ir sūrio lazdelės griežinėlį.

Taip paruoštus iešmelius įsmeigiame 
į melioną. Štai ir ežiuko spygliukai!

Morkas sutarkuojame.
Bananus supjaustome 
kubeliais, apelsinus 

susmulkiname.

Jums reikės (5 valgytojams):

1 meliono, 
800 g raudonųjų vynuogių, 
280 g sūrio lazdelių, 

Ant kriaušės galiuko pritvirtiname 
džiovintą vynuogę. 

Ant meliono iš džiovintų vynuogių 
suformuojame ežiuko akytes.
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   Ar žinote, vaikai, 
kad pasaulyje yra 

7,5 tūkstančio    
obuolių rūšių!

Jums reikės (5 valgytojams):

5 obuolių,
5 morkų,
5 bananų,
2 apelsinų,

50 g razinų,
25 g saulėgrąžų,
1 šaukšto medaus,
citrinų rūgšties, cinamono, vanilės.

1 kriaušės, 
kelių džiovintų 
vynuogių.



Vilniaus lopšelis-darželis 
„VARPELIS“

Vaisių salotos 
„Gėrybių krepšelis“

Gaminame!

Jums reikės (5 valgytojams):

1 meliono,
1 apelsino,
1 citrinos,
1 kivio,
1 kriaušės,

Melioną išskobiame, 
tai bus mūsų krepšelis. 

Įdedame medų ir išmaišome. 
Prašom ragauti!

Vaisius bei meliono 
gabalėlius susmulkiname ir 

sudedame į krepšelį.

Suberiame smulkintus 
riešutus ir imbierus, 

išspaudžiame citrinos 
sulčių.
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  Kivis – žalioji vitaminų 
vaistinėlė. Jei suvalgai kivį, 
iškart gauni visą reikiamą 
paros vitamino C kiekį. 
Kiviuose yra labai daug 

magnio, kalio ir ląstelienos. 
Tai labai svarbios medžiagos 

vaikučių organizmui!

1 obuolio,
1 šaukšto medaus,
saujelės riešutų,
imbierų pagal skonį.

Užduotėlė

Padėk Tukui surasti kelią iki maistingiausio, vertingiausio produkto. 
Kas tai?

         Milijonai 
       riešutmedžių miškuose
           užaugo todėl, kad
           voverės dalį riešutų 

          užkasė į žemę, o po to 
     pamiršo savo 

              sukauptą turtą.
                  Ačiū, voverytės! 18



Vilniaus lopšelis-darželis 
„GERVELĖ“

Vaisių salotos 
„Spalvotas voras“

Gaminame!

Jums reikės (3 valgytojams):

2 bananų (salotoms), 
4 bananų (voro kojoms) 
2 obuolių,
5 mandarinų,

Vaisius nulupame, supjaustome ir 
dedame į dubenį.

Supilame jogurtą, dedame medaus ir 
išmaišome.

Pridedame „kojas“ vorui ir laikome, 
kad nepabėgtų! Skanaus! 
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Kasmet pasaulyje užauginama:      
60 mln. tonų pomidorų, 
44 mln. tonų bananų, 
36 mln. tonų obuolių, 
34 mln. tonų apelsinų ir 
22 mln. tonų arbūzų.
IŠTIES GAUSUS DERLIUS! 

2 šaukštų medaus,
100 g jogurto, 
2 kriaušių.

Užduotėlė

Suraskite 5 skirtumus

Nuspalvinkite paveikslėlius.

Jogur
tas



Vilniaus lopšelis-darželis 
„RYTAS“

Vaisių salotos 
„Noriu dar!“

Gaminame!

Jums reikės (3 valgytojams):

pusės meliono,
1 kriaušės,
1 obuolio,
1 banano,

Vaisius nulupame, supjaustome ir 
sudedame į dubenį.

Supilame jogurtą ir išmaišome. 

Valgykite ir dar paprašykite!
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1 kivio,
1 apelsino, 
100 g jogurto. 

Vilniaus lopšelis-darželis 
„RIEŠUTĖLIS“

„Morkų ir obuolių polkutė 
su razinų prieskoniu“

Gaminame!

Morkas nulupame ir sutarkuojame.

Išspaudžiame citrinos sulčių ir užpilame medumi.
Viską išmaišome ir skanaujame!

Obuolius nulupame ir supjaustome. Morkas ir obuolius suberiame į 
dubenį ir pabarstome razinomis.

Jums reikės (3 valgytojams):

7 morkų,
7 obuolių,
150 g razinų,
1 citrinos,
4 šaukštų skysto medaus.

Jogurta
s
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Vilniaus lopšelis-darželis 
„RŪTA“

Jums reikės (5 valgytojams):

200 g džiovintų slyvų, 
200 g džiovintų datulių,
200 g džiovintų figų,
100 g džiovintų abrikosų, 

Saldainiai „Vyturėliai“

Gaminame!

Džiovintus vaisius sumalame mėsmale arba 
trintuve ir sumaišome su medumi.

Taip pat galima naudoti linų sėmenis, sezamų sėklas, kokosų drožles, aguonas.

Drėgnomis rankomis suminkome į vientisą masę. 
Suformuojame rutuliukus ir  

apvoliojame smulkintuose riešutuose.

100 g moliūgų sėklų, 
2 šaukštų medaus,
smulkintų riešutų (arba linų sėmenų, sezamų sėklų, smulkintų 
riešutų, kokosų drožlių, aguonų).

Vilniaus lopšelis-darželis 
„STRAZDELIS“

„Boružėlės“

Gaminame!

Lėkštę išklojame salotų lapais. Ridikėlius ir alyvuoges perpjauname 
pusiau.

Iš jogurto padarome taškelius ant ridikėlių. Spalvinga ir gardu!

Ant salotų lapų išdėliojame ridikėlius 
ir alyvuoges. 

Jums reikės:

15 ridikėlių,
15 alyvuogių,
3 šaukštų natūralaus jogurto,
salotų lapų.

Jogurtas
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Vilniaus lopšelis-darželis 
„STRAZDELIS“

„Laivas“

Gaminame!

Nupjauname meliono viršų, 
išskaptuojame vidų.

Supjaustome vaisius, sudedame į 
melioną ir išmaišome su jogurtu.

Įsmeigiame iešmuką ir iš apelsino 
griežinėlių padarome burę. 

Jums reikės (3 valgytojams):

1 meliono,
1 obuolio,
2 kivių,
10 vynuogių,

Gardžių įspūdžių!

1 apelsino,
3 mandarinų,
1 kriaušės,
200 g natūralaus jogurto,
1 medinio iešmuko burei.

Užduotėlė

Sujunkite taškus ir išvysite jūsų mėgstamą daržovę!
Pagalvokite, kokių patiekalų galite iš jos pasigaminti?  

Jogurtas




