
PREKIAUJAMŲ PRODUKTŲ ASORTIMENTAS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

PRITARTA 

Žeimelio gimnazijos  tarybos 

2022 m. spalio 12 d. posėdžio nutarimu Nr. 3 

Prekiaujamų produktų asortimentas Svoris Kcal Gamintojas Kaina 

Eur 

Bandelės su vanilės skonio įdaru 
(Kvietiniai miltai, margarinas, augaliniai riebalai (palmių), rapsų aliejus, vanduo, grietinėlės aromatas, kremo milteliai (cukraus pudra, pakeistų savybių krakmolas, pieno 

milteliai, išrūgų milteliai, stabilizatorius-natrio alginatas, 1ukurūzų miltai, tirštikliai:karageninas, saldžiosios seranijos dervos, dažikliai:beta karotenas, riboflavinas, kvapiosios 

medžiagos), cukrus, vanduo, kepimo mielės, joduota druska, kepimo priedas (lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio karbonatas, emulsiklis riebalų rūgščių, mono-ir digliceridų 

mono-ir diacetilvino rūgšties esteriai, aliejus, miltų apdorojimo medžiago, askorbo rūgštis, fermentai (kviečių). 

 

80 

 

298,40 

 

Joniškio duona 

 

0,71 

Bandelės su aguonomis 
(Kvietiniai miltai, aguonų įdaras, (aguonos, išrūgų milteliai ekstrūduoti miltai, pakeistų savybių krakmolas, malto dekstrinas, sojos miltai, cinamonas, aromatinės medžiagos), 

mišinys praturtintas kalciu(pienas), kalcio druska, dekstrozė, emulsikliai: riebalų rūgščių mono-ir digliceridai mono-ir diacetivyno rūgšties esteriai, (augalinis aliejus), pasukos, 

gliukozės sirupas, (pienas), miltų pagerintojai:dimetipolisioksanas, askorbo rūgštis, fermentai (kviečių), margarinas(rafinuoti augaliniai aliejai (palmių, rapsų), emulsiklis, rapsų 

lecitinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, aromatas, kepimo mielės, cukrus, joduota druska). 

 

85 

 

280,5 

 

Joniškio duona 

 

0,75 

Bandelė „Gegužė“ 
(Kvietiniai miltai, varškės gaminys (liesa varškė 75% , termostabilus įdaras (cukrus, modifikuotas krakmolas, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga-citinų rūgštis, dažiklis-

beta karotenas, vanilės kvapioji medžiaga, augaliniai riebalai (palmių, kokosų), konservuoti persikai (persikai, vanduo, cukrus), kokoso drožlės, mišinys bandelių gamybai 

(nugriebto pieno milteliai (pienas), kalcio druska, dekstrozė, emulsikliai:E4771, E472e (augalinis aliejus) pasukos, gliukozės sirupas, pieno baltymai (pienas), miltų apdorojimo 

medžiaga: E920, E300, fermentai (kviečių), konditerinis mišinys (cukraus pudra, pakeistų savybių krakmolas, pieno milteliai, išrūgų milteliai, stabilizatorius-natrio alginatas, 

kukurūzų miltai, tirštikliai: karageninas, saldžiosios ceratonijos dervos, dažikliai: riboflavinas ir B-karotinas, aromatinės medžiagos), rapsų aliejus, kepimo mielės, cukrus, joduota 

druska, konditerinis mišinys (kvietiniai miltai, pieno išrūgų milteliai, sojos miltai, natūralus dažiklis-ciberžolė). 

 

90 

 

274,50 

 

Joniškio duona 

 

0,80 

Duona „Kaimiška“ penkių grūdų 
(Ruginiai miltai, vanduo, kvietiniai miltai, saulėgrąžų branduoliai, cukrus, kviečių grūdai, obuolių džemas,(80% obuolių tyrės, gliukozės sirupas), miežių salyklas, ruginis 

salyklas, kepimo mielės, joduota druska, moliūgų sėklos, sezamo sėklos, linų sėmenys, kmynai, mišinys juodai duonai (kviečių glitimas, amoniakinė karamelė, emulsiklis kalcio 

stearoil laktatas, fermentai, antioksidantas askorbo rūgštis). 

1kg. 253 Joniškio duona 2,42 

Batonas kvietinis su kietųjų kviečių miltais 
(Kvietiniai miltai, kietųjų kviečių miltai, vanduo, cukrus, augalinis aliejus (rapsų), kepimo mielės, kietųjų kviečių raugas, joduota druska, emulsiklis riebiųjų rūgščių mono- ir 

digleopidų mono- ir diacetilvyno rūgšties esteriai, lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio karbonatas , fermentai, antioksidatorius askorbo rūgštis). 

1kg. 265 Joniškio duona 2,09 

Kibinai su kopūstų įdaru 
(Tešla: Kvietiniai miltai, grietinė, sviestas, kiaušiniai, druska, cukrus. Įdaras: Kopūstai, morkos, svogūnai, paprika, rapsų aliejus, juodieji pipirai, juoduota druska ). 

75  UAB „Baltijos gėrimai“ 0,64 

Kibinai su mėsa 
 (Tešla: Kvietiniai miltai, grietinė, sviestas, kiaušiniai, druska, cukrus. Įdaras: smulkinta kiauliena, lašiniai, svogūnai, prieskoniai). 

80 299,2 UAB „Baltijos gėrimai“ 0,82 

Grikių trapučiai (Grikių kruopos, druska, rapsų aliejus, antioksidantas rapsų lecitinas). 80 280,80 UAB Ustukių malūnas 0,51 

Kviečių trapučiai (Kviečių kruopos, druska, sezamo sėklos) 100 335 UAB Ustukių malūnas 0,45 

Speltų trapučiai (Speltų perlinės kruopos) 100 338 UAB Ustukių malūnas 0,64 

Ryžių trapučiai (Ryžiai, sezamų sėklos, druska, aliejus, antioksidantas rapsų lecitinas) 100 352 UAB Ustukių malūnas 0,51 

Raudonųjų vaisių javainių batonėlis be pridėtinio cukraus su saldikliu 
(Saldiklis: maltito sirupas 43%, ekstruduoti javų dribsniai (kukurūzų kruopos, druska), avižų dribsniai (glitimas), palmių riebalai, džiovinti obuolių gabaliukai 4%, džiovintų 

juodosios vyšnių gabaliukai 2% (juodosios vyšnios 85%, ryžių miltai), drėgmę išlaikanti medžiaga (sorbitoliai), liofilizuoti vaisiai (žemuogės 1%, avietės 1%, rūgščiosios vyšnios 

1%, raudonieji serbentai 1%), juodųjų serbentų koncentratas 1%, emulsiklis  (sojų  lecitinai), kvapiosios medžiagos. Sudėtyje gali būti riešutų, žemės riešutų, sezamo sėklų ir 

pieno produktų pėdsakų.  

20 66,4 Cerbona Elelmiszergiarto- 
Vengrija 

0,26 

Javainių batonėlis su kakava ir lazdyno riešutas 
(Saldiklis: maltito sirupas 42%, ekstruduoti javų dribsniai (kukurūzų kruopos, ryžių miltai, kviečių kruopos, neriebūs kakavos milteliai, druska), avižų dribsniai, žemės riešutai 
7,5%, palmių riebalai, lazdynų riešutai 3,5%, razinos, neriebūs kakavos milteliai 2,5%, kakavos masė 2,2%, drėgmę išlaikanti medžiaga (sorbitoliai), kvapiosios medžiagos, 
emulsiklis (sojų lecitinai.) 

20 74,6 Cerbona Elelmiszergiarto- 
Vengrija 

0,26 

Mažieji traškučiai „Vaikai“ (Kvietiniai miltai, vanduo, rafinuoti rapsų aliejai, cukrus, presuotos mielės, druska). 150 589,5 SIA „Baltas naktis“ 0,60 

Traškučiai su bananais 
(Kvietiniai miltai, malti bananų traškučiai (11,8%),(bananai, kokosų aliejus, cukrus, medus), cukrus, rapsų aliejus, kviečių krakmolas, druska). 

70 280,7 UAB ALDIGUS 0,55 



Sausainiai „Ežiukas“ 
(Kvietiniai miltai, cukrus, alyvpalmių aliejus, geriamasis vanduo, gliukozės-fruktozės sirupas, emulsiklis (sojų lecitinas), valgomoji druska, tešlos kildinimo medžiagos, 

vanilinas). 

180 811,8 UAB „Viktorija ir 
partneriai“ 

0,56 

Krekeriai sūrūs „MOKSLEIVIAI“ 
(Kvietiniai miltai, augaliniai riebalai (taukmedžio aliejus, palmių aliejus), kokosų aliejus, vanduo, cukrus, kviečių krakmolas, išrūgų milteliai, gliukozės-fruktozės sirupas, tešlos 

koldinimo medžiagos, , emulsiklis sojų lecitinai, druska, presuotos mielės, miežių salyklo ekstraktas, kiaušinių milteliai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga. Gali būti avižų, 

rugių, sezamo sėklų pėdsakų). 

70 322 UAB „Maris Gilden“ 0,37 

MINI  duonos lazdelės su chia sėklomis 
(Kvietiniai miltai, rafinuotas rapsų aliejus, kanapių sėklos, mielės, chia sėklos, vanduo, druska. Produkte gali būti kiaušinių, pieno, sojų, sezamų ir riešutų pėdsakų.). 

70 294,7 „Baltas naktis“ 0,49 

Traškūs kukurūzai 
(Kukurūzų kruopos.). 

50 189,5 Lenkija 0,41 

PIENO PRODUKTAI     

Jogurtas „Jums“ (Pienas, cukrus, persikai 3,8%, modifikuotas krakmolas, kvapnioji medžiaga, paprikų ekstraktas,  gyvos jogurto bakterijos, (pienas). 125 77,5 Žemaitijos pienas 0,42 

Plėšomos sūrio dešrelės „Pik-Nik“ 
(Pienas, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis) 

 

20 

 

59 

 

Žemaitijos pienas 

 

0,31 

Kefyro desertas-su priedais (Pienas, grietinėlė, miško uogų uogienė 17, (cukrus, vanduo, gervuogių tyrė 10,8%, aviečių tyrė 10,8%, braškės 10%, mėlynės 7,5%, 

tirštiklis pektinas, juodųjų morkų koncentratas, tirštiklis saldžiųjų ceratonijų, derva, kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: trinatrio citratas, citrinų rūgštis, 

cukrus, raugas. 

 

150 

 

217,50 

 

Žemaitijos pienas 

 

0,65 

Kefyro kokteilis (Nugriebtas pienas, vaisių ir uogų sirupas 10%, raugas) 450 252,00 Žemaitijos pienas 0,98 

VAISIAI, DARŽOVĖS     

Morkytės traškios 100gr. 31 Portugalija 0,62 

Kriaušės 1kg. 58 Nyderlandai 1,24 

Apelsinai 1kg. 49 Pietų afrika 1,56 

Obuoliai 1kg. 71 Lenkija 0,83 

Bananai 1kg. 100 Ekvadoras 1,56 

Mandarinai 1kg. 49 Ispanija 1,82 

GĖRIMAI     

Apelsinų sultys (Iš konsentruotų apelsinų sulčių) 200 86 Europos Sąjunga 0,28 

Negazuotas mineralinis vanduo (Natūralus mineralinis vanduo iš šaltinio) 500 0 UAB Baltijos mineralinių 

vandenų kompanija 
0,57 

Obuolių  sultys (Iš konsentruotų obuolių sulčių) 200 92 Europos Sąjunga 0,18 

Pomidorų sultys (Vanduo, koncentruotos pomidorų sultys, druska) 200 32 Europos sąjunga 0,18 

Vaisių ir morkų sultys su vitaminais 
(Obuolių, ananasų, apelsinų, mangų, morkų, bananų, vynuogių, persikų, pasiflorų laimų, ličių, gvajavų, kaktusų, kivių, papajų) 

 

200 

 

88 

 

Europos sąjunga 

 

0,27 

Įvairių vaisių sultys iš koncentruotų sulčių ir vaisių tyrės pakelyje 
(Sultys ir tyrė iš koncentruotų sulčių ir vaisių tyrės: obuolių sultys (85,4%) , mandarinų sultys (7%), ananasų sultys (5%), apelsinų sultys (1,4%), bananų tyrė 

(1,2%) 

 

200 

 

86 

 

Lenkija 

 

0,31 

Pastaba: paryškintu šriftu pažymėti produktai yra maisto alergenai 


