
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija 

UAB „Maisto slėnis“ 

Gėrimų ir šaltųjų užkandžių pasirinkimas 

 

1. Negazuotas stalo vanduo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apelsinų sultys 100 proc. 

Wosanka (iš koncentruotų apelsinų sulčių). 

 

 

 

 

 

3. Obuolių sultys 100 proc. 

Wosanka (iš koncentruotų obuolių sulčių). 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. Įvairių vaisių sultys 100 proc. Wosanka 
(iš koncentruotų sulčių ir vaisių tyrės). 

 

 

 



 

5. Įvairių vaisių sulčių gėrimas 20 proc. „Happy Break“. 
 
Sudedamosios dalys: vanduo, obuolių sultys iš koncentrato (6,5 proc.), apelsinų sultys iš 
koncentrato (3 proc.), mandarinų sultys iš koncentrato (3 proc.), bananų tyrė (3 proc.), pasiflorų 
sultys iš koncentrato (2 proc.), mangų tyrė (2 proc.), kivių sultys iš koncentrato (0,5 proc.), cukrus 
ir/arba gliukozės-fruktozės sirupas, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų 
rūgštis), kvapiosios medžiagos, stabilizatoriai: 
gumiarabikas (E414), medienos kanifolijos 
glicerolio esteriai (E445), vitaminas C, dažiklis 
(E160a(i)). 
Maistingumo deklaracija (100 g/ml): 
Energinė vertė 88kJ/ 21kcal 
Riebalai <0,5 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0 g 
Angliavandeniai 5 g 
Iš kurių cukrų 4,8 g 
Baltymai <0,5 g 
Druska 0 g 
Vitaminas C 12 mg (*15%) 
*Referencinės maistinės vertės per parą. 
 
 

 
6. Delikatesiniai šiaudeliai 60g 

 
Sudedamosios dalys: kvietiniai miltai, augalinis aliejus(rapsų), cukrus, valgomoji druska, 
gliukozės- fruktozės sirupas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (natrio hidroksidas), tešlos 
kildymo medžiagos (natrio rūgštusis karbonatas, amonio rūgštusis karbonatas), kvapiosios 
medžiagos. 

Maistingumo deklaracija (100 g/ml): 
Energinė vertė 1723kJ/ 408 kcal 
Riebalai 5,7 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,5 g 
Angliavandeniai 77 g 
Iš kurių cukrų 7,7 g 
Skaidulinės medžiagos 4,4 g 
Baltymai 9,9 g 
Druska 1,0 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. Kukurūzų trapučiai „Saulės grūdas“ 28 g. 

Sudedamosios dalys: 
Kukurūzų kruopos (98,2%), rapsų aliejus (1%), 
joduota druska (0,8%). 
Laikymo sąlygos: 
 
Maistingumo deklaracija (100 g/ml): 
Energinė vertė 1577kJ/ 372 kcal 
Riebalai 1,1 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,39 g 
Angliavandeniai 83,67 g 
Iš kurių cukrų 0,0 g 
Baltymai 8,8 g 
Druska 0,91 g 
Pakuotėje 4 vnt. 
 
 
 
 
 

8. Javainių batonėlis su braškėmis ir kakava. 

Sudedamosios dalys: 

Javų miltai 42% (visų grūdo dalių KVIEČIŲ, KVIEČIŲ, ryžių, kukurūzų), gliukozės sirupas, 
saldintas sutirštintas PIENAS 7% (PIENAS, cukrus), drėgmę išlaikančios medžiagos (sorbitolis, 
glicerolis), augaliniai aliejai (rapsų, kokosų), džiovintos braškės (3,1%), mažesnio riebumo 
kakavos milteliai 2,5%, AVIŽŲ skaidulos, cukrus, natūrali braškių kvapioji medžiaga, emulsiklis: 
SOJŲ lecitinai, druska, MIEŽIŲ salyklo ekstraktas, tešlos kildymo medžiaga: natrio fosfatai. 

Maistingumo deklaracija (100 g/ml): 
Energinė vertė 1736kJ/564kcal 
Riebalai 8,7 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3 g 
Angliavandeniai 70 g 
Iš kurių cukrų 15 g 
Skaidulinės medžiagos 6,8 g 
Baltymai 6,4 g 
Druska 0,38 g 

25g produkto sudaro 1 porciją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
9. Javainių batonėlis su kakava bananų skonio. 

 
Sudedamosios dalys: 
Javų miltai 43% (visų grūdo dalių KVIEČIŲ, kukurūzų, ryžių, KVIEČIŲ), gliukozės sirupas, 
saldintas sutirštintas PIENAS 7% (PIENAS, cukrus), drėgmę išlaikančios medžiagos 
(sorbitolis, glicerolis), augaliniai aliejai (rapsų, kokosų), mažesnio riebumo kakavos milteliai 
2,2%, AVIŽŲ skaidulos, džiovinta bananų tyrė 1,9% (bananų tyrė, maltodekstrinas), cukrus, 
natūrali bananų kvapioji medžiaga su kitomis natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis, 
emulsiklis SOJŲ lecitinai, druska, MIEŽIŲ salyklo ekstraktas, tešlos kildymo medžiaga natrio 
fosfatai. 

 
 
Maistingumo deklaracija (100 g/ml): 
Energinė vertė 1650kJ/ 392kcal 
Riebalai 8,6 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3 g 
Angliavandeniai 72 g 
Iš kurių cukrų 16 g 
Skaidulinės medžiagos 6 g 
Baltymai 6 g 
Druska 0,4 g 
 
25g produkto sudaro 1 porciją 
 
 

10. Marmurinis keksiukas CHOICE. 
 
Sudedamosios dalys: 
rapsų aliejus, KIAUŠINIŲ masė, vanduo, augalinės skaidulos, KVIEČIŲ krakmolas, 
KVIETINIAI miltai, modifikuotas bulvių krakmolas, mažesnio riebumo kakavos milteliai, 
kiaušinių milteliai, nugriebto PIENO milteliai, tešlos kildinimo medžiagos E450, E500 ir E341, 
emulsikliai E472e, E475 ir E471, druska, kvapiosios medžiagos, kukurūzų miltai, išrūgų 
milteliai, stabilizatoriai E410, E415. Gali būti SOJŲ, SALIERŲ, GARSTYČIŲ, MIGDOLŲ, 
LAZDYNŲ RIEŠUTŲ, PEKANINIŲ KARIJŲ, SEZAMŲ, LUBINŲ produktų. 
 
Maistingumo deklaracija (100 g produkto): 
Energetinė vertė 1716kJ/413klac 
Riebalai 26 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 2,9 g 
Angliavandeniai 35 g 
Iš kurių cukrų 15 g 
Skaidulinės medžiagos 11 g 
Baltymai 4,2 g 
Druska 0,8 g 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Sviestinis kruasanas (šaldytas, kepamas mokykloje) 
 
Sudedamosios dalys: 
KVIETINIAI miltai, sviestas 24 proc., vanduo, cukrus, kvietinis raugas (vanduo, KVIETINIAI 
miltai), mielės, KIAUŠINIŲ masė, joduota druska, KVIEČIŲ glitimas, išrūgų milteliai, 
emulsiklis E472e, tirštiklis E415, dekstrozė, KVIETINIO salyklo miltai, miltų apdorojimo 
medžiagos E300, E920. Gali būti SOJŲ, SALIERŲ, MIGDOLŲ, LAZDYNŲ RIEŠUTŲ, 
PEKANINIŲ KARIJŲ, SAZAMŲ produktų. 
 
Maistingumo deklaracija (100g produkto): 
Energetinė vertė 1899kJ/455klac 
Riebalai 21 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 14 g 
Angliavandeniai 47 g 
Iš kurių cukrų 7,4 g 
Skaidulinės medžiagos 1,9 g 
Baltymai 7,2 g 
Druska 0,9 g 
 
 

 
 

12. Bandelė „Varškinė sraigė“ 
 
Sudedamosios dalys: 
Tešla (KVIETINIAI miltai, vanduo, cukrus, augaliniai aliejai – rapsų, palmių, sviestmedžių ir 
saulėgrąžų, nenugriebto pieno milteliai, mielės, joduota druska, KVIEČIŲ glitimas, augaliniai 
baltymai, emulsikliai E471, E481, ir E472e, kvapiosios medžiagos, KVIEČIŲ krakmolas, 
miltų apdorojimo medžiagos E300 ir E920), varškės įdaras 17 proc. (varškė 62 proc., cukrus, 
KIAUŠINIŲ masė, vanduo, KVIEČIŲ skaidulos, išrūgų milteliai, kukurūzų krakmolas, 
modifikuotas krakmolas, dekstrozė, PIENO riebalai, sūrio milteliai, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga E330, druska, kvapiosios medžiagos). Gali būti SOJŲ, SALIERŲ, GRASTYČIŲ, 
MIGDOLŲ, LAZDYNŲ RIEŠUTŲ, PEKANINIŲ KARIJŲ, SEZAMŲ, LUBINŲ ir jų 
produktų. 
 
 
Maistingumo deklaracija (100g produkto): 
Energetinė vertė 1468 kJ/348 klac 
Riebalai 7,9 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 2,6 g 
Angliavandeniai 56 g 
Iš kurių cukrų 11 g 
Skaidulinės medžiagos 2 g 
Baltymai 12 g 
Druska 0,65 g 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
13. Mielinė bandelė su cinamonu 

 
Sudedamosios dalys: 
Tešla (KVIETINIAI miltai, vanduo, augaliniai aliejai - sviestmedžių ir palmių, nenugriebto 
PIENO milteliai, mielės, cukrus, augalinės skaidulos, joduota druska, augaliniai baltymai, 
emulsikliai E471 ir E481, stabilizatorius E170, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E341, 
antioksidantas E300, kvapiosios medžiagos, dažiklis E160a), įdaras 15 % (cukrus, augaliniai 
aliejai - palmių, rapsų ir saulėgrąžų, vanduo, MIGDOLAI, modifikuotas krakmolas, cinamonas 
3,4 %, invertuotas cukraus sirupas, druska, emulsikliai E322 ir E471, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga E330, dažiklis E160a, IŠRŪGŲ milteliai, gliukozės sirupas, PIENO baltymai, 
nenugriebto PIENO milteliai, nugriebto PIENO milteliai, tirštiklis E401, stabilizatorius E450, 
kvapiosios medžiagos, dažiklis morkų ir ciberžolės ekstraktas). Gali būti kiaušinių, sojų, 
salierų, garstyčių, lazdynų riešutų, pekaninių karijų, 
sezamų, lubinų produktų. 

 
Maistingumo deklaracija (100g produkto): 
Energetinė vertė 1677/399 kJ/klac 
Riebalai 13 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 4,9 g 
Angliavandeniai 59 g 
Iš kurių cukrų 13 g 
Skaidulinės medžiagos 4,6 g 
Baltymai 9,2 g 
Druska 0,68 g 

 
 
 

14. Pyragėlis „Lankelis“ su bananų skonio įdaru 
 
Sudedamosios dalys: 
tešla (KVIETINIAI miltai, augaliniai aliejai - palmių ir rapsų, vanduo, cukrus, KVIETINIS 
raugas (vanduo, KVIETINIAI miltai), mielės, KIAUŠINIŲ masė, joduota druska, KVIEČIŲ 
glitimas, nenugriebto PIENO milteliai, augaliniai baltymai, druska, dekstrozė, nugriebto 
PIENO milteliai, emulsikliai E322, E471, E472e ir E475, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga 
E330, kvapiosios medžiagos, dažiklis E160a, antioksidantas E300), bananų skonio įdaras 31 
proc. (vanduo, modifikuotas krakmolas, cukrus, IŠRŪGŲ milteliai, palmių aliejus, gliukozės 
sirupas, kokosų aliejus, tirštiklis E401, PIENO baltymai, druska, stabilizatorius E450, 
kvapiosios medžiagos, bananų kvapioji medžiaga, dažiklis E160a). Gali būti SOJŲ, SALIERŲ, 
MIGDOLŲ, LAZDYNŲ RIEŠUTŲ, PEKANINIŲ KARIJŲ, SEZAMŲ produktų. 
 
Maistingumo deklaracija (100g produkto): 
Energetinė vertė 1301/311 kJ/klac 
Riebalai 17 g 
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 8,2 g 
Angliavandeniai 35 g 
Iš kurių cukrų 12 g 
Skaidulinės medžiagos 0,9 g 
Baltymai 4,1 g 
Druska 0,7 g 
 
 

 
 

15. Vaisiai (obuoliai, kriaušės, bananai, apelsinai). 


