
Nuotrauka Sūrelis Kaina Kiekis Sudėtis MINUSAI

·  pusriebė varškė 71%.

·  kakavinis glaistas 20% (cukrus; 

augaliniai riebalai: palmių, kokoso; 

kakavos milteliai; pieno cukrus, 

emulsiklis sojų lecitinas, kvapioji 

medžiaga.

·  cukrus.

·  pieno baltymai.

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

·  Varškės masė 84,5% (liesa varškė 54%, 

nugriebtas pienas, raugas).

·  sviestas.

·  cukrus.

·  natūrali vanilės kvapioji medžiaga.

·  kakavinis glaistas 15,5% (palmių 

riebalai, cukrus, kakavos milteliai 17%, 

emulsiklis lecitinas, kvapiosios 

medžiagos).

·  liesa varškė.

·  glaistas 16% (cukrus, palmių riebalai, 

sumažinto riebumo kakavos milteliai 

10%, emulsiklis-sojų lecitinas, vanilinas.

·  cukrus.

·  palmių riebalai.

·  modifikuotas krakmolas.

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

·  varškė 62%.

·  glaistas 20% (cukrus, visiškai hidrintas 

palmių branduolių aliejus, kakavos 

milteliai, išrūgų milteliai, emulsiklis rapsų 

lecitinas, kvapiosios medžiagos).

-1

Rokiškio „GRAIKIŠKAS“ 

glaistytas varškės sūrelis. 

Vanilinis. 14% riebumo.

0,36 45g

-2

Žemaitijos pienas „MAGIJA“. 

Glaistytas vanilinis varškės 

sūrelis. 23,4% riebumo.

0,40 45g -1

Varėna „YUMMI“ glaistytas 

sūrelio varškės desertas 

vanilės skonio. 24,5% 

riebumo.

0,13 0,35g
palmių 

riebalai

Uriga glaistytas varškės 

sūrelis su vanilinu. 18% 

riebumo.

0,44 50g
Hidrintas 

aliejus
-2



·  cukrus.

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

·  riebi varškė 68,2%.

·  kakavinis glaistas 22% (augaliniai 

riebalai palmių branduolių, cukrus, 

kakavos milteliai, išrūgų milteliai, 

emulsiklis sojų lecitinai, kvapioji 

medžiaga vanilinas).

·  cukrus.

·  vanilės skonio kvapioji medžiaga.

·  riebi varškė 61,9%

·  kakavinis glaistas 20%

·  cukrus

·  tirštikliai (modifikuotas krakmolas, 

ksantano derva, natrio alginatas)

·  vanilės skonio kvapioji medžiaga.

·  varškė 59%

·  belgiškas šokoladas 20% (kakavos 

sausųjų medžiagų – ne mažiau kaip 50% 

(cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas, 

pieno  riebalai, sausasis nenugriebtas 

pienas , emulsiklis sojų  lecitinas, natūrali 

vanilės kvapioji medžiaga

·  cukrus

·  sviestas

·  vanilės kvapioji medžiaga

-1.5

Uriga glaistytas varškės 

sūrelis su vanilinu. 18% 

riebumo.

0,44 50g
Hidrintas 

aliejus
-2

Vilkyškių glaistytas varškės 

sūrelis vanilės skonio. 24% 

riebumo.

0,34 40g

-1,5

Vilkyškių „Murr..“ glaistytas 

varškės sūrelis vanilės 

skonio, iš ypač švelnios 

varškės. 28% riebumo.

0,37 40g Tirštikliai -2.5

Pieno žvaigždės „PASAKA 

belgišku šokoladu“ 

glaistytas varškės sūrelis su 

vanile. 23% riebumo.

0,43 50g



·  varškė 61%

·  cukrus

·  kakavos glaistas 18% (sviestas, cukrus, 

kakavos milteliai).

·  vanilinas 0,01%.

·  85% varškės masės (riebi varškė 82,9%, 

cukrus, kvapioji medžiaga).

·  kakavinis glaistas 15% (augaliniai 

riebalai, cukrus, kakavos milteliai 16%, 

emulsiklis rapsų lecitinas, natūrali 

kvapioji medžiaga).

·  riebi varškė 68,8%

·  kakavinis glaistas be cukraus 15% 

(saldiklis-maltitolis, palmių riebalai, 

kakavos milteliai 12%, kokoso aliejus, 

išrūgų milteliai, emulsiklis sojų lecitinas, 

vanilinas)

·  cukrus

·  sviestas

·  maistinės skaidulos (akacijų)

·  tirštiklis (modifikuotas krakmolas, 

citrusinės skaidulos, saldžiųjų ceratonijų 

derva, ksantano derva)

·  kvapioji medžiaga vanilinas

·  varškė 56%.

·  cukrus.

·  kakavinis glaistas su sviestu 15% 

(cukrus, augaliniai riebalai (kokosų), 

kakavos milteliai, sviestas, emulsiklis sojų 

lecitinas, kvapioji medžiaga vanilinas).

-0.5

Rimi vanilės skonio 

glaistytas varškės sūrelis.
0,29 38g

Cukrus 

antroj 

vietoj!!

-3

Lukšių pieninė „SENOLIŲ“ 

glaistytas varškės sūrelis 

vanilės skonio. Be laktozės. 

16% riebumo.

0,36 43g

-4

Varėnos pienelis „KAKĖS 

MAKĖS“ glaistytas varškės 

sūrelis vanilės skonio.

0,38 40g Tirštikliai -4.5

Pieno žvaigždės 

„NYKŠTUKAS“ glaistytas 

varškės sūrelis su vanilinu. 

22,9% riebumo.

0,41 45g

Cukrus 

antroj 

vietoj!!



·  sviestas.

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

·  riebi varškė 53%.

·  cukrus.

Cukrus 

antroj 

vietoj!!

·  pieniškais glaistas su kokosu 17% 

(cukrus, augaliniai riebalai, kokoso 

gabaliukai 7%, kakavos milteliai, lieso 

pieno milteliai, išrūgų milteliai, emulsiklis 

sojų lecitinas, kvapiosios medžiagos).

·  sviestas.

·  modifikuotas krakmolas.

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

·  varškės masė 80% (liesa varškė 56%, 

spanguolių uogienė su linų sėmenimis ir 

saulėgrąžomis 8,8% (cukrus, spanguolės 

25%, linų sėmenys 12%, saulėgrąžų 

sėklos 4%, krakmolas, tirštiklis pektinas, 

kvapioji medžiaga, augaliniai ekstraktai), 

cukrus, sviestas, pasukų milteliai).

·  kakavinis glaistas 20%. (cukrus, 

augaliniai riebalai: palmių, kokoso; 

kakavos milteliai, pieno cukrus, 

emulsiklis sojų lecitinas, kvapioji 

medžiaga).

·  varškės masė 84,5 % (pusriebė varškė 

76,6%, cukrus, maistinės skaidulos, 

natūrali vanilės kvapioji medžiaga).

·  kakavinis glaistas 15,5% (palmių 

riebalai, cukrus, kakavos milteliai 17%, 

emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosios 

medžiagos).

-4

Pieno žvaigždės 

„NYKŠTUKAS“ glaistytas 

varškės sūrelis su vanilinu. 

22,9% riebumo.

0,41 45g

Cukrus 

antroj 

vietoj!!

Varėna glaistytas varškės 

sūrelis padegtas pienišku 

glaistu su kokosu. 24% 

riebumo.

0,39 40g -4,5

-1

Žemaitijos pienas „MAGIJA“ 

Vanilla Light. Glaistytas 

vanilinis varškės sūrelis. 

12,2% riebumo.

0,40 45g -1

Rokiškio „PASUKŲ“ 

glaistytas varškės sūrelis. Su 

spanguolėmis, linų 

sėmenimis ir 

saulėgrąžomis.12% 

riebumo.

0,31 40g



·  riebi varškė 65,2%.

·  kakavinis glaistas be cukraus 15% 

(saldiklis-malitolis, palmių riebalai, 

kakavos milteliai, kokoso aliejus, išrūgų 

milteliai, emulsiklis-sojų lecitinas, 

vanilinas).

·  cukrus.

·  bruknių ir spanguolių įdaras 4,4% 

(cukrus, vanduo, bruknės 10%, 

spanguolės 10%, tirštikliai (natrio 

alginatas, pektinas), morkų koncentratas, 

morkų sulčių koncentratas, rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos (citrinų 

rūgštis, kalio citratas), kvapiosios 

medžiagos);

·  sviestas.

·  maistinės skaidulos (akacijų).

·  tirštiklis (modifikuotas krakmolas, 

citrusinės skaidulos, saldžiųjų ceratonijų 

derva, ksantano derva).

·  kvapioji medžiaga vanilinas.

varškė 57%

cukrus
glaistas 18% (sviestas, cukrus, kakavos 

milteliai) -3

Kokosų drožlės 6.6%

kvapioji medžiaga

pusriebė varškė 83%

Dobilas vanilinis 0.58 80 g cukrus

sūrelis be glaisto vanilės ekstraktas

pusriebė varškė 82.5%

Rokiškio pasukų  cukrus

varškės sūrelis  0.47 100 g razinos 7 %

su razinomis pasukos 1.5%

kvapioji medžiaga vanilinas

Karums kokosinis sūrelis 0.42 45 g

-4.5

Varėnos pienelis „AISTĖ“. 

Glaistytas varškės sūrelis su 

bruknių ir spanguolių įdaru. 

Su cukrumi ir saldikliu.

0,36 40g


