
 

PASIŪLYMAS 

VšĮ „Sveikatai palankus“ maisto technologų, maisto saugos ir kokybės specialistų, ekologiškų 
maisto produktų sertifikavimo ekspertų, dietistų, dietetikos technologo ir dietologo komanda 

siekia didinti visuomenės mitybos raštingumą ir inicijuoja sveikatai palankų vaikų maitinimą 
darželiuose, mokyklose, globos namuose, ligoninėse, viešojo maitinimo sektoriuje ir namuose. 
Veikla vykdoma laikantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos nustatytos mitybos politikos. 

MES GALIME BŪTI JUMS NAUDINGI:  

 SURENGTI MOKYMUS (VAIKAMS, TĖVAMS, PERSONALUI, VIRĖJOMS). 
Vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose, sveikatai palankių patiekalų gaminimas, 
vaikų maitinimo reikalavimai. Galimi kvalifikaciniai pažymėjimai.  

 PATEIKTI EL. MOKYMUS VISAI BENDRUOMENEI. WebSeminaras „VAIKŲ 
MAITINIMO NAUJOVĖS 2018“ - puikus būdas supažindinti įstaigos bendruomenę su 

vaikų maitinimo pokyčiais, kurie tampa privalomi nuo š.m. rugsėjo 1 d. Daugiau 

informacijos: http://sveikataipalankus.lt/produktai/vaiku-maitinimo-naujoves-2018/ 

 PARENGTI VALGIARAŠČIUS. Remiantis vaikų maitinimą reglamentuojančiais 
teisės aktais ir naujausiomis rekomendacijomis, atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupes ir 
įstaigos poreikius. Galime parengti individualų valgiaraštį arba pasiūlyti išsirinkti iš kelių 
jau paruoštų.  

 PARENGTI ŽALIAVŲ SPECIFIKACIJAS viešųjų pirkimų konkursui ir naujų 
technologinių kortelių Jūsų valgiaraščių įvairumui. 

 PARENGTI ELEKTRONINĘ PAKLODĘ EXCEL FORMATU, kuri palengvins 

dietisto darbą, bus matoma dienos maitinimo faktinė kaina, žaliavų poreikis einamąjai 

dienai ir ateičiai. Galima technologinių kortelių ir meniu el. programa su kainų, išeigų, 
maistinių ir energinių verčių skaičiavimu. Daugiau informacijos: 

http://sveikataipalankus.lt/produktai/excel-15-dienu-el-paklode-sveikatai-palankus-

technologiniu-korteliu-ir-valgiarasciu-rinkinys/ 

 PARENGTI KALKULIACINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ KORTELIŲ BAZĘ, kuri 

100 % palengvins darbą, bazėje yra suvestos kainos, produktų sąrašas su maistinėmis ir 
energinėmis vertėmis susietas formulėmis su kiekviena technologine kortele. Bazėje 
rasite patiekalų sąrašą ir galimybę įvesti naujus, nereiks maistinių ir energinių verčių kas 
kart suvedinėti naujai, galėsite įvesti savo produktų kainas ir matyti patiekalų savikainas. 
Daugiau informacijos: http://sveikataipalankus.lt/produktai/kalkuliaciniu-ir-

technologiniu-korteliu-baze/ 

 LEIDINIAI: edukacinė mitybos knygelė „Brokoliukas“, Meniu knyga „Sveikatai 
palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“, piramidžių ir lėkščių plakatai.  
Daugiau informacijos: www.sveikatipalankus.lt  

ŠVIESKIME, MOKYKIME, SKATINKIME, SUTEIKIME SĄLYGAS VAIKAMS 
PASIRINKTI SVEIKATAI PALANKŲ MAISTĄ!                                                                         

Kviečiame susisiekti: tel. +370 609 10833 el. paštu: info@sveikataipalankus.lt 

http://sveikataipalankus.lt/produktai/vaiku-maitinimo-naujoves-2018/
http://sveikataipalankus.lt/produktai/excel-15-dienu-el-paklode-sveikatai-palankus-technologiniu-korteliu-ir-valgiarasciu-rinkinys/
http://sveikataipalankus.lt/produktai/excel-15-dienu-el-paklode-sveikatai-palankus-technologiniu-korteliu-ir-valgiarasciu-rinkinys/
http://sveikataipalankus.lt/produktai/kalkuliaciniu-ir-technologiniu-korteliu-baze/
http://sveikataipalankus.lt/produktai/kalkuliaciniu-ir-technologiniu-korteliu-baze/
http://www.sveikatipalankus.lt/

