
 

 

 

 

 

Darželinukams ir pradinukams 

1.  #RagaukimeSuBrokoliuku! 

Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą ir sveikai maitintis. 

 

• Sveiko maisto degustacija – produktai  derinami  atliepiant vaikų 
amžių ir poreikius. Maisto produktai iš šviežių, kokybe paženklintų 

maisto produktų (ekologiškų ir kt.): įvairios uogos, vaisiai ir daržovės  
užtepėlės, viso grūdo duona, sūriai, ir kt. 

 

• Dalyviai: 1-7 metų vaikai. 
 

• Kaina –  400 eur (kaina nurodyta iki 100 vaikų, papildomai vaikas 3,5 

eur). 

 

• Trukmė – apie 1,5 val. (spektaklis 45 min. + maisto degustacijos 

trukmė priklauso nuo dalyvių skaičiaus) 
 

• Vieta - jūsų ugdymo įstaiga.  
 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Pradinukams  

2. #GaminkimeSuBrokoliuku! 

Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą ir sveikai maitintis. 

 

• Sveikų suvožtinių gamyba ir degustacija  – „Pasigamink pats“ – 

sveikuoliškų suvožtinių/viso grūdo tortilijų gamyba ir degustacija su 

profesionalia maisto srities specialistų komanda. Maistas gaminamas iš 
šviežių, kokybe paženklintų maisto produktų (ekologiškų ir kt.).  
 

• Dalyviai: 1- 4 kl. mokiniai 

 

• Kaina – 500 eur (paslauga teikiama iki 80 vaikų). 
 

• Trukmė – apie 2 val. 

 

• Vieta – jūsų ugdymo įstaiga.  
 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Darželinukams ir pradinukams 

3. Spektaklis „Brokoliukas“  
Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą ir sveikai maitintis. 

 

• Dovanos: po spektaklio vaikai apdovanojami smagiomis atminimo 

dovanėlėmis.  
 

• Dalyviai: 1-10 metų vaikai. 
 

• Kaina  - 300 eur (iki 100 vaikų, papildomai vaikui - 2,5 eur). 

 

• Trukmė – apie 1 val. 

 

• Vieta – jūsų ugdymo įstaiga.  
 

 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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                   Moksleiviams 

4. Workshopas #healthy  

Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi "Workshopo" edukacija  – profesionalių maisto srities 

specialistų vedamas "workshopas" (liet. seminaras, dirbtuvės)  įtraukia 
įvairaus amžiaus mokinius į diskusiją, koks turi būti sveikas ir skanus 
maistas. Atsakoma į klausimus apie mitybos teorijas, ženklinimo 
etiketes. Išmokstama sąmoningo valgymo principų bei susidaryti savo 

sveikatai palankų meniu.  
 

• Sveikų suvožtinių gamyba ir degustacija  – „Pasigamink pats“ – 

sveikuoliškų suvožtinių,  viso grūdo tortilijų gamyba ir degustacija su 

profesionalia maisto srities specialistų komanda. Maistas gaminamas iš 
šviežių, kokybe paženklintų maisto produktų (ekologiškų ir kt.).  

• Dalyviai: 5-12 kl. mokiniai. 

 

• Kaina – 500 eur (paslauga teikiama iki 80 vaikų). 
 

• Trukmė  – apie 2 val. 

 

• Vieta – jūsų ugdymo įstaiga.  
 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Moksleiviams 

5. #SkaniausiaPamoka! 

Paslaugą sudaro: 

• Pamoka su mitybos specialistu – kartu su vaikais nagrinėjama 
ženklinimo etiketes. Renkami sveikatai palankūs maisto produktai. 

Aptariama mitybos teorijos, vyksta aktyvios diskusijos.  

 

• Kulinarinės sveiko maisto dirbtuvės – meniu derinamas individualiai, 

atliepiant vaikų amžių ir poreikius. Siūloma gaminti 2 arba 5 

skirtingus patiekalus: pvz. viso grūdo tortiliją, daržovių suvožtinius, 
skanius kokteilius, naminius ledus, firminį „Sveikatai palankus“ 

desertą, sveikuolišką picą ar burgerius, bei kitus sezoniškus ir 
sveikuoliškus patiekalus. Maistas gaminamas iš šviežių, kokybe 
paženklintų maisto produktų (ekologiškų ir kt.). 

• Dalyviai: 1-9 kl. mokiniai. 

 

• Kaina – 200 eur arba 350 Eur (iki 30 vaikų). 
 

• Trukmė – 45 min. arba 1,5 val. (1 arba 2 pamokos) 

 

• Vieta – jūsų ugdymo įstaiga.  
 

 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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 Darželinukams ir moksleiviams 

6. „Aš –virtuvės šefas!“ 

Paslaugą sudaro: 

• Kulinarinės sveiko maisto dirbtuvės – meniu derinamas individualiai, 

atliepiant vaikų amžių ir poreikius. Siūloma gaminti 4 skirtingus 

patiekalus: pvz. viso grūdo tortiliją, daržovių suvožtinius, skanius 

kokteilius, naminius ledus, firminį „Sveikatai palankus“ desertą, 
sveikuolišką picą ar burgerius, bei kitus sezoniškus ir sveikuoliškus 
patiekalus. Maistas gaminamas iš šviežių, kokybe paženklintų maisto 
produktų (ekologiškų ir kt.). 
 

• Valgymo kultūros edukacija – dalyviai supažindinami su valgymo 
kultūra, patiekalų patiekimu, estetika ir stalo serviravimu. Gilinamos 
žinios apie kultūrinį-kulinarinį Lietuvos paveldą.  
 

• Dalyviai: 3-15 metų vaikai. 
 

• Kaina 300 eur  (paslauga teikiama iki 25 vaikų). 
 

• Trukmė – 2 val. 

 

• Vieta – Kulinarinė studija  Juozapavičiaus pr. 21-56, Kaunas. 

 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Darželinukams ir pradinukams 

7. „Svečiuose pas Brokoliuką“ 

Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą, sveikai maitintis ir elgtis prie 

stalo.  

• Kulinarinės sveiko maisto dirbtuvės – meniu derinamas individualiai, 

atliepiant vaikų amžių ir poreikius. Siūloma gaminti 2 skirtingus 

patiekalus: pvz. viso grūdo tortiliją, daržovių suvožtinius, skanius 

kokteilius, naminius ledus, firminį „Sveikatai palankus“ desertą, 
sveikuolišką picą ar burgerius, bei kitus sezoniškus ir sveikuoliškus 
patiekalus. Maistas gaminamas iš šviežių, kokybe paženklintų maisto 
produktų (ekologiškų ir kt.). 

• Dovanos: po spektaklio ir edukacijos vaikai apdovanojami smagiomis 

atminimo dovanėlėmis.  
• Dalyviai: 5-10 metų vaikai. 
• Kaina 350 eur (paslauga teikiama iki 25 vaikų). 
• Trukmė –  2 val. 

• Vieta - Kulinarinė studija  Juozapavičiaus pr. 21-56, Kaunas. 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Darželinukams ir pradinukams 

8. Spektaklis „Brokoliukas“  
Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą, sveikai maitintis ir elgtis prie 

stalo.  

 

• Dovanos: po spektaklio vaikai apdovanojami smagiomis atminimo 

dovanėlėmis.  
 

• Dalyviai: 1-10 metų vaikai 
 

• Kaina 200 eur (paslauga teikiama iki 30 vaikų). 
 

• Trukmė – apie 1 val. 

 

• Vieta - Kulinarinė studija  Juozapavičiaus pr. 21-56, Kaunas 

 

 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Darželinukams ir pradinukams 

9.  #SkaniŠventė  
Gimtadieniai, išleistuvės ir kitos Jums svarbios šventės  

Paslaugą sudaro: 

• Interaktyvi edukacija-spektaklis „Brokoliukas“ – profesionalių 
aktorių atliekamas spektaklis į vaidinimą įtraukia vaikus, jie tampa 

aktyviais spektaklio dalyviais. Skambant nuotaikingai muzikai mokosi 

kaip tinkamai ir smagiai atlikti mankštą, sveikai maitintis ir elgtis prie 

stalo. 

 Kulinarinės sveiko maisto dirbtuvės – meniu derinamas 

individualiai, atliepiant vaikų amžių ir poreikius. Siūloma gaminti 2 

skirtingus patiekalus: pvz. viso grūdo tortiliją, daržovių suvožtinius, 
skanius kokteilius, naminius ledus, firminį „Sveikatai palankus“ 

desertą, sveikuolišką picą ar burgerius, bei kitus sezoniškus ir 
sveikuoliškus patiekalus. Maistas gaminamas iš šviežių, kokybe 
paženklintų maisto produktų (ekologiškų ir kt.). 

• Šventinis siautulys žaidimų kambaryje – mokiniai praleidžia laiką 
aktyviai žaisdami. 
 Įdomūs ir smagūs žaidimai, šventinė muzika, stalo dekoras ir 
atminimo dovanos! 

• Kaina   500 eur (paslauga teikiama iki 25 vaikų) 
• Trukmė – 4 val. 

 

• Vieta – Kulinarinė studija  Juozapavičiaus pr. 21-56, Kaunas. 

Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 
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Ugdymo įstaigos bendruomenei (tėvams, personalui, virėjams) 

10.  #RagavimoŠventė  

Paslaugą sudaro: 

• Paskaita „Sveikatai palanki vaikų mityba“ – vaikų mityba namuose 
ir ugdymo įstaigose, sveikatai palankių patiekalų gaminimas, 
integracija į vaikų racioną, supažindinimas su vaikų maitinimą 
reglamentuojančiais teisės aktais, maisto produktų analizė.  

• Kulinarinės sveiko maisto ragautuvės – Jūsų ugdymo įstaigos virėjai 
su mūsų specialistų pagalba pagamina 4 skirtingus patiekalus, kurie 
atspindi ugdymo įstaigos valgiaraštį ir siūlomi gaminti namuose. Taip 
pat degustuojami maisto produktai iš šviežių, kokybe paženklintų 
maisto produktų (ekologiškų ir kt.): įvairios uogos, vaisiai ir daržovės  
užtepėlės, viso grūdo duona, sūriai, ir kt. Šventės metu pateikiami 
estetiškai, skanūs ir sveiki patiekalai. 
Įsitikinkite, kad Jūsų vaikai valgo ne tik sveikai, bet ir skaniai! 

 

• Kaina 300 eur (*maisto produktai nėra įskaičiuoti) 
• Trukmė – 2,5 val. 

• Vieta – jūsų ugdymo įstaiga.  
• Registracija el.paštu - info@sveikataipalankus.lt arba tel. 8 609 

10833 
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