
Greiti ir sotūs sveikuolio pusryčiai 
 

Kokosinė košė 
Sudedamosios dalys: 

 500 g vandens; 

 1/2 šviežio kokoso drožlių arba džiovintų drožlių (2 dideli šaukštai); 

 200 ml stiklinės pilno grūdo avižinių dribsnių ir 1 šaukštas sėlenų; 

 1 šaukštas džiovintų spanguolių; 

 1 cinamono lazdelė;  

 1 šaukštelis „ghee“ sviesto; 

• 3 šaukštai mirkytų lazdyno riešutų. 
 

Paruošimo būdas: 

1.Užvirti 500 g vandens, suberti 2 didelius šaukštus šviežių kokoso arba 

džiovintų drožlių. 

2. Suberti 200 ml stiklinę pilno grūdo avižinių dribsnių ir 1 šaukštą sėlenų. 

Pamaišyti. 

3. Suberti 1 šaukštą džiovintų spanguolių, įdėti 1 cinamono lazdelę, uždengti ir 

išjungti. 

4. Patiekiant pagardinti šaukšteliu „ghee“ sviesto ir pabarstyti mirkytais 

lazdyno riešutais. Skanaus! 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 
 

 

Sveikuolių omletukas 
Sudedamosios dalys: 

 4 kiaušiniai; 

 2 šaukštai pieno; 

 2 šaukštai kukurūzų miltų; 

 brokolio šakelė; 

•druska. 

 

Paruošimo būdas: 

1. Kiaušinius išplakti, įpilti pieno, berti kukurūzų miltus, berti druskos. 

2. Brokolio šakelę nuplikyti verdančiu vandeniu. 

3. Brokolį išskabyti smulkiomis šakelėmis ir po vieną dėti į kepimo formeles.  

4. Pilti kiaušinio plakinį ant brokolių. 

5. Orkaitę įkaitinti iki 200°C, vėliau sumažinti iki 180°C. Įdėti į orkaitę   

    paruoštus omletukus ir kepti 10-15 minučių, vis patikrinti ar plakinys  

    sustandėjo. 

6. Iškeptus omletukus šiek tiek atvėsinti ir patiekti su patinkančiomis salotomis.   

    Skanaus!                                      
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 

 



Greiti ir sotūs sveikuolio pusryčiai 
 

Sveikuolių košė 
Sudedamosios dalys: 

 200 g miežinių kruopų ; 

 2 morkos; 

 2-3 saliero stiebai; 

 sultinio (kubeliais); 

 alyvuogių aliejus. 

 

Paruošimo būdas: 

1. Nuplautas miežines kruopas virti sultinyje. 

2. Nuskustas ir supjaustytas kubeliais morkas, susmulkintus saliero stiebus šiek 

tiek pakepinti (tik ne per daug) alyvuogių aliejuje. 

3. Baigiant virti kruopoms, į puodą suberti daržoves, išmaišyti ir dar truputį 

virti.   

4. Puošti smulkintais salierų lapeliais. Skanaus! 

 

KTU Inžinerijos licėjus  

 

 

Viru viru košę 
 

Sudedamosios dalys: 

• 2 šaukštai ryžių; 

• 1 stiklinė pieno; 

• 1 stiklinė vandens; 

• 1 obuolys; 

 cinamonas; 
• sviestas. 
 
 

Paruošimo būdas: 

1. Ryžius nuplauti, virti vandenyje, kol šiek tiek suminkštės.  

2. Pilti pieną ir ant mažos ugnies virti, kol ryžiai išvirs.  

3. Į karštus ryžius įdėti gabaliuką sviesto, žiupsnelį cinamono. 

4. Sutrinti obuolį smulkia trintuve ir sumaišyti su jau pradėjusiais vėsti ryžiais. 

Skanaus!                                      
 

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla  

 

 

 

 



 

Sveikuolių salotos 

 
Sudedamosios dalys: 

 1-2 pomidorai; 

 50 g špinatų; 

 50 g gražgarsčių; 

 1 stiklinė virtų grikių; 

 1 arbatinis šaukštelis prieskoninių žolelių; 

 žiupsnelis druskos; 

 2 šaukštai alyvuogių aliejaus. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Pomidorus, špinatus, gražgarstes nuplauti ir susmulkinti. 

2. Dėti į dubenį virtus grikius.  

3. Pagardinti žiupsneliu druskos ir prieskoninėmis žolelėmis.  

4. Įpilti 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Viską išmaišyti.  

    Skanaus! 

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla  
 

Sveikuolių salotos 
Sudedamosios dalys: 

 2 nedideli virti burokėliai (apie 250 g); 

 salotų lapai; 

 5-6 šaukštai konservuotų žirnelių; 

 1 nedidelis indelis konservuoto tuno (100 g); 

 druska; 

 alyvuogų aliejaus. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Virtus burokėlius nulupti ir smulkiai supjaustyti. 

2. Dėti į dubenį plėšytus salotų lapus, žirnelius. 

3. Pagardinti druska ir aliejumi.  

4. Dėti nusausintą tuną. 

    Skanaus!                                      

Kauno Dainavos progimnazija  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

Sveikuoliškas užkandis, kai norisi kažko skanaus! 
 

Batonėliai su sezamais 
Sudedamosios dalys: 

 250 g datulių; 

 3 saujų anakardžių riešutų; 

 4 šaukštų kokoso drožlių; 

 1-2 šaukštai kokosų aliejaus; 

 30g sezamo sėklų. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Maisto trintuve sutrinti datules, anakardžių riešutus, kokoso drožles ir 

aliejų. 

2. Iš gautos masės suformuoti nedidelius batonėlius ar rutuliukus. 

3. Apvolioti sezamų sėklose. 

4. Įdėkite  bent valandai į šaldymo kamerą.  

Skanaus! 

Kauno Panemunės pradinė mokykla 

 

 

 

 

Ir sveika, ir skanu 
Sudedamosios dalys: 

 pilno grūdo duona; 

 avokadas; 

 citrina; 

 burokėlis; 

 saulėgrąžų daigeliai. 
 

 

Paruošimo būdas: 

1. Sutrinti avokadą, pagal skonį dėti pipirų, druskos, pilti citrinos sulčių. 

2. Masę tepti ant duonos. 

3. Ant masės viršaus dėti marinuoto citrinos sultyse burokėlio griežinėlį. 

4. Papuošti saulėgrąžų daigeliais. 

    Skanaus!                                      

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla  

 

 

 

 



 

Ir vakarienei, ir pusryčiams – 

skanūs ir sveiki kokteiliai! 
 

Sudedamosios dalys: 

 1 stiklinė mėgstamo jogurto; 

 pusė banano; 

 skiltelė obuolio; 

 saujelė šilauogių; 

 žiupsnelis cinamono. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Į stiklinę supilti jogurtą. 

2. Dėti smulkiai supjaustytą bananą ir obuolį. 

3. Berti šilauoges ir cinamoną. 

Skanaus! 

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla  

         

 

 

 

 

 

Skanumėlis 

 

 
Sudedamosios dalys: 

 ¼ stiklinės avižų dribsnių;  

 2 šaukštai riešutų sviesto;  

 1 bananas;  

 ½ stiklinės augalinio pieno – sojų, migdolų, kokosų. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Į virtuvinį kombainą ar kokteilinę sudėti visus ingredientus, smulkinti  

30 s. 

2. Masę pamaišykite šaukštu ir dar smulkinti 1 min. 

    Skanaus!                                      

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla  

 

 

 

 



 

Sveikuoliškas desertas 
 

Sudedamosios dalys: 

 200 g varškės; 

 1 bananas; 

 2 kiviai; 

 kelios vynuogės; 

 kelios braškės deserto papuošimui. 
 

 

 

Paruošimo būdas: 

1. Nuplauti vaisius. 

2. Bananą, apelsiną ir kivius nulupti ir supjaustyti. 

3. Vynuoges perpjauti pusiau . 

4. Ant vaisių tepti varškę. Puošti braškėmis. 

Skanaus! 

Kauno Dainavos progimnazija  

 

 

 

 

Bananinis mėnulis 
 

Sudedamosios dalys: 

 3 dideli bananai; 

 pusė puodelio riešutų sviesto; 

 pusė puodelio juodojo šokolado; 

 1 šaukštas kokosų aliejaus. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Bananą supjaustyti griežinėliais ir gaminti mažus „sumuštinukus“.  

2. Imti vieną griežinėlį, patepti riešutų sviestu, ant viršaus dėti dar vieną 

banano griežinėlį.  

3. Paruoštus vieno kąsnio desertus sudėti į kepimo popieriumi išklotą skardą 

ir dėti į šaldiklį 1 valandai. 

4. Į sulaužytą juodąjį šokoladą pilti vieną šaukštą kokosų aliejaus ir lėtai 

kaitinant ištirpdyti.  

5. Į bananus smeigti po medinį pagaliuką ir vieną puselę pamirkyti 

šokolade.  

6. Skanėstus dėti į skardą, laikyti šaldiklyje 1 val.  

Skanaus! 

Kauno Petrašiūnų progimnazija  

 

 



 

Saldžių bulvių pyragas 
Sudedamosios dalys: 

Pyragui: 

 2 saldžios bulvės; 

 80 g riešutų sviesto; 

 1 didelis kiaušinis; 

 70-60 g medaus ar agavų sirupo; 

 40-50 g kakavos; 

 2 a.š. vanilės,  ½  a. š. kepimo miltelių; 

 žiupsnelis (sauja) džiovintų spanguolių; 

 žiupsnelis juodo šokolado granulių. 

 

Glajui ant viršaus: 

 2-3 šaukštai riešutų sviesto; 

 5-6 šaukštai medaus; 

 žiupsnelis druskos. 
 

Paruošimo būdas: 

1. Saldžias bulves sutarkuoti kuo smulkiau.  

2. Jas sumaišyti su visais kitais produktais ir kepti orkaitėje iki 170 laipsnių 

apie 30-35 min.  

3. Iškeptus palikti atvėsti.  

4. Kol pyragas vėsta pasiruošti glajų.  

5. Ištirpintą medų sumaišyti kartu su riešutų sviestu ir pilti ant atvėsusio 

pyrago. Skanaus!                                      

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 

 

 

 

Avižinė košė su džiovintais vaisiais 
 

Sudedamosios dalys: 

 200 g avižų kruopų; 

  žiupsnelis įvairių džiovintų vaisių: banana, slyvos, abrikosai. 

 

Paruošimo būdas: 

1. Vandenyje išvirti avižas. 

2. Susmulkinti džiovintus vaisius – bananus, slyvas, abrikosus.  

3. Virtą košę dėti į lėkštę, ant viršaus – vaisius. Skanaus!                                      

Kauno Veršvų gimnazija 

 

 

 



 

 

 

Sveikuoliškas desertas 
 

Sudedamosios dalys: 

 1 stiklinė avižinių dribsnių; 

 1/3 stiklinės kokoso drožlių; 

 4 datulės; 

 4 džiovinti abrikosai; 

 2 šaukštai obuolių tyrės; 

 1 šaukštas klevų sirupo arba medaus; 

 ketvirtadalis arbatinio šaukštelio cinamono; 

 žiupsnelis malto imbiero; 

 1 didelė morka; 

 pusė stiklinės graikinių riešutų. 

 

Paruošimo būdas: 

1. Į maisto smulkintuvą berti avižinius dribsnius ir kokoso drožles. Sumalti 

iki miltų pavidalo.  

2. Į maisto smulkintuvą dėti datules, abrikosus, obuolių tyrę, klevų sirupą 

arba medų, visus prieskonius ir smulkiai sutrintą morką. 

3. Visus ingredientus sutrinti iki lipnios masės. 

4. Dėti smulkintus graikinius riešutus, išmaišyti. 

5. Formuoti rutuliukus ir apvolioti kokoso drožlėse. 

6. Bent valandą dėti į šaldytuvą. Skanaus! 

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prieš gaminant ar valgant maistą nepamiršk nusiplauti 

rankas! 

 
 

Iliustracijos naudotos iš www.google.lt 

 


