• Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto
produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai;
grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai,
duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno
produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo
termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa
(neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti);
aliejai; turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės
riebalų: kur įmanoma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi
būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar
ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir
natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo.

•

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių,
kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti
gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno
produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu;
kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus,
sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje
yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai
(kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; padažai su
spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių
gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami
bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant
maisto paketus į namus); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai
(jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu
ar sudarant maisto paketus į namus); strimelė, pagauta Baltijos jūroje;
nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa,
žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar
žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose
volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai;
maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų
organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO;
maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai;
maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose
nustatytų reikalavimų.

• Mokyklos ir poilsio stovyklos interneto
svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama
vieša prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar
fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar)
maisto produktų tiekimo paslaugas, ir
valgiaraščiai (nurodoma informacija, nustatyta
Tvarkos aprašo 48 punkte).

• . Pasirinkti pietų metu turi būti patiekiami
karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir
patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės
maisto produktų (išskyrus mokyklas, į kurias
maistas pristatomas termosuose). Valgiaraščiuose
šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis
patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės
maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“
ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų metu tiekiamas tik
vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip
pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų
karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir
(ar) patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės
maisto produktų.

Mokykloje, be pietų, taip pat gali būti:
1. kiti vaikų maitinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 17
punkte. Jei organizuojami kiti vaikų maitinimai, turi
būti sudarytas visų tiekiamų maitinimų valgiaraštis.
Tvarkos aprašo 36 punkte nurodyti patiekalai gali
būti patiekiami kitų maitinimų metu;
2. šalti užkandžiai (raštišku vaikų atstovų pagal
įstatymą pritarimu).
3. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus
nurodymus (Forma Nr. 027-1/a), turi būti
organizuojamas pritaikytas maitinimas.

• Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos
priežiūrą mokykloje, pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą
vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos
aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka,
bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir
vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs
neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų
maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2
priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo
paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui.
Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti
vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti
nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną,
visuomenės sveikatos specialistas apie tai praneša
teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo
žurnalas Mokykloje saugomas dvejus metus.

