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PASIRUOŠIMAS ŠVEDIŠKO 
STALO PRINCIPO DIEGIMUI

Švediško stalo sistema turi būti organizuojama

atsižvelgiant į ugdymo įstaigos galimybes ir poreikius.

Tokiam vaikų maitinimo principui turėtų pritarti įstaigos

vadovai, valgyklų darbuotojai, tėvai ir bendruomenė.



Pirmiausia tėvai turėtų būti 
supažindinti su švediško stalo 
principo privalumais, 
poreikiu bei galimybėmis jį 
diegti.



Taip pat turi būti įvertinta valgyklos būklė, ar

reikalinga maisto paruošimo patalpų

renovacija, atnaujinimas, kokia yra valgyklos

įrangos būklė, galimybė įsigyti naują įrangą

arba pritaikyti esamą naujam maitinimo

būdui, numatyti, kokia bus perkama įranga –

konvekcinės krosnys, universalios daržovių

pjaustyklės, stacionarūs gartraukiai,

nerūdijančio plieno stalai, kepimo krosnys-

plokštės, marmitai ir pan.



Diegiant švediško stalo
sistemą, viena iš svarbiausių
sąlygų – lėšos, todėl labai
svarbu, ar savivaldybė, kuriai
priklauso vaikų ugdymo
įstaiga, gali skirti finansinę
paramą ir padėti įgyvendinti šį
maitinimo modelį.



Švediškas stalas, arba vaikų maitinimas 
savitarnos principu, gali būti:

PILNAS DALINIS



Pilnas švediškas stalas – kai sudaryta 
galimybė PATIEMS vaikams pasirinkti visus 
valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų 
sudedamąsias dalis ir kiekius. 

Mažesniems vaikams paprašius, patiekalą 
ar jo dalis gali įdėti suaugusieji (valgyklos 
personalas, pedagogai ir pan.).



Dalinis švediškas stalas – kai sudaryta 
galimybė PATIEMS vaikams pasirinkti ir įsidėti 
tik tam tikrų patiekalų ar jų dalių, pvz., tik 
daržovių ar vaisių salotų (daržovių baras) 
arba tik sriubų ir pan. 

Duonos ir pyrago gaminių, vaisių ar gėrimų 
pasirinkimo galimybė nereiškia dalinio 
švediško stalo principo įdiegimo.



Švediško stalo modelio diegimą galima pradėti 

nuo dalinio. Tokiu atveju vaikai pripras rinktis 

maistą (sriubą, salotas, garnyrą), išmoks jo įsidėti 

ir vėliau jiems bus lengviau rinktis ir kitus 

patiekalus.



BENDRIEJI ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPAI:

Suaugusieji – valgyklos 

darbuotojai, socialiniai pedagogai, 

pedagogai ar ugdymo įstaigose 

dirbantys visuomenės sveikatos 

specialistai – turėtų paaiškinti 

vaikams, kiek ir ko reikėtų įsidėti į 

lėkštę.



Vaikai valgykloje gali arba 
patys įsidėti maisto į lėkštę, 
arba paprašyti, kad tai 
padarytų mokytojas, 
socialinis pedagogas ar 
valgyklos personalas.



Valgykloje ant stalų gali būti iš 
anksto sudėlioti įrankiai, 
servetėlės, gėrimai bei padėti 
puodai su sriuba, kurios, 
sėdėdami prie stalo, vaikai įsipila 
patys. Gėrimai bei sriuba gali 
būti padėti ir šalia kitų patiekalų 
ir tokiu atveju vaikai jų įsideda ar 
įsipila patys, atsineša ir pasideda 
ant stalo.



Siekiant skatinti vaikus vartoti kuo daugiau 
daržovių ir vaisių, rekomenduojama pagal 
eiliškumą pirmiausia patiekti daržoves ar (ir) 
vaisius arba jų salotas, tik po to sriubą ir (ar) 
pagrindinį patiekalą.



Vaikai, įsidėję maisto ir nešdami jį prie stalo, 
gali jį išbarstyti ar išpilti, todėl, jei yra 
galimybė, siūloma naudoti gilesnes lėkštes.



Kad vaikai įprastų 
savarankiškai sutvarkyti 
nesuvalgytą maistą, 
pavalgę jie patys turėtų 
nusinešti indus į tam skirtą 
vietą valgykloje, t. y. turėtų 
būti atskira talpa 
panaudotiems maisto 
įrankiams bei atskira talpa 
maisto likučiams sudėti.



Pagal poreikį bei galimybes turėtų būti 
pailginamos pietų pertraukos arba 
pertraukos organizuojamos skirtingu metu 
skirtingoms klasėms, arba sudaromas vaikų 
maitinimo tvarkaraštis pagal klases, kad visi 
vaikai spėtų laiku pavalgyti ir valgyklose 
nebūtų grūsties.



Kad kuo daugiau vaikų 
valgytų valgykloje, o ne 
norėtų įsigyti ne visuomet 
sveikatai palankaus maisto už 
įstaigos ribų, įstaiga per 
socialinius tinklus gali viešinti 
sveikatai palankią vaikų 
mitybą, pvz., įkeldama 
patrauklias tos dienos siūlomų 
patiekalų nuotraukas ar kt.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPUI ĮDIEGTI 
REIKALINGOS ĮRANGOS PAVYZDŽIAI

Kai kuriais atvejais vaikų maitinimui 

švediško stalo principu organizuoti 

galima pritaikyti esamą valgyklos 

įrangą
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ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPUI ĮDIEGTI 
REIKALINGOS ĮRANGOS PAVYZDŽIAI

Reikiamą maisto temperatūrą 

palaikantys indai vadinami 

marmitais. Marmitai gali būti įvairių 

rūšių: šaldantys marmitai – jie tinka 

salotoms, daržovėms, vaisiams 

patiekti; šildantys marmitai – jie tinka 

sriuboms, karštiems patiekalams 

patiekti.
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ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPUI ĮDIEGTI 
REIKALINGOS ĮRANGOS PAVYZDŽIAI

Šildantys marmitai gali būti 

elektriniai vandens marmitai su 

stiklinėmis uždangomis ir 

šildomomis lempomis, šildomos 

plokštumos su stiklinėmis 

uždangomis ir šildomomis lempomis 

ir kt. Marmitai gali būti uždari (su 

dangčiais) ir atviri (be dangčių).

3



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPUI ĮDIEGTI 
REIKALINGOS ĮRANGOS PAVYZDŽIAI

Kiekvienu konkrečiu atveju vaikų 

maitinimą organizuojanti įstaiga 

pagal galimybes pasirenka reikiamą 

įrangą švediško stalo modeliui diegti. 
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Vandens marmituose su 
stiklinėmis laikomos 
sriubos, uždangomis ir 
šildomomis lempomis  
maltinukai, troškiniai, 
košės, virtos bulvės, 
padažai.
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Šildomose plokštumose su 
stiklinėmis uždangomis ir 
šildomomis lempomis 
laikomi žuvies gabalėliai, 
blynai ir kt. kepti 
gaminiai.
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Šaldomuose 
marmituose su stiklinėmis 
uždangomis ir apšvietimo 
lempomis laikomos 
pjaustytos daržovės, 
daržovių salotos, vaisiai.
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AČIŪ 
UŽ DĖMESĮ! 


