
Pavadinimas Skonis Gramai Kaina Sudėtis Komentaras Balai

Simply Raw Chocacoa 40 1.76
Datulės, migdolai, termiškai neapdorota kakava (12% kakavos 

masė, kakavos milteliai)
SUPER 0

Simply Raw
Cocoa Strawberry 

oaty
40 1.76

datulės, kedro riešutų drožlės, daigintų avižų dribsniai (10%), 

žaliavalgiškos kakavos masė (10%), braškių milteliai (6%)
SUPER 0

Diablo

Cranberry & 

raspberry muesli 

bar

30 0.49

26% avižinių dribsnių, maltitolio sirupas, presuoti grūdai 

(kvietiniai miltai, ryžių miltai, kukurūzų miltai, druska), 13% 

džiovintų raudonųjų serbentų (raudonieji serbentai, cukrus, 

saulėgražų aliejus, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: 

citrinų rūgštis, šeivamedžio uogų koncentratas), 6% kviečių 

dribsnių, 2.5% razinų, maltodekstrinas, palmių aliejus, 1% 

aviečių koncentrato, kukurūzų krakmolas, minkštiklis 

glicerolis, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, 

emulsiklis sojų lecitinas, druska, skonį suteikiančios 

medžiagos, vitaminai (folio rūgštis, vitaminas D), mineralai 

(geležis). 

Vartojimas 

dideliais 

kiekiais gali 

sukelti 

viduriavimą
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GREEN 

LINETROPIC 

PROBIOTIC

Muesli bar with 

tropic fruit
35 1.29

avižiniai dribsniai 26%, jogurto glaistas 20% (cukrus, visiškai 

hidrinti palmių riebalai, jogurto milteliai 4%, laktozė, 

emulsiklis sojų lecitinas, kvapiosios medžiagos), gliukozės 

sirupas, fruktozės sirupas, išpūsti grūdai (kvietiniai miltai, 

kukurūzų miltai, ryžių miltai, cukrus, druska), džiovinti 

abrikosai 5% 9sieros dioksidas), kukurūzų dribsniai, džiovintos 

apelsinų žievelės (sieros dioksidas), palmių aliejus, cukrus, 

maltodekstrinas, apelsinų koncentratas 1.5%, skaidulinės 

medžiagos inulinas 1.5%, miežių salyklo ekstraktas, nehidrinti 

palmių riebalai, drėgmę išlaikanti medžiaga sorbitolis, 

džiovinti ananasai 1% (sieros dioksidas), probiotinės kultūros 

(lactobacillus acidophilus, lactobacillus plantarum 

bifidobacterio lactis, streptococcusthermophillus), 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, druska, 

emulsiklis sojų lecitinas, kvapiosios medžiagos. 

NON GMO -6.5

NESTLE FITNESS 

DELICE
Milk chocolate 22.5 0.39

javų grūdai 49.6% (nesmulkinti kviečiai 26.7%, ryžiai 17.2%, 

nesmulkintų kviečių miltai 3.9%, kukurūzų kruopos 1.5%, ryžių 

miltai 0.3%), pieninis šokoladas 16% (cukrus, nugribeto pieno 

milteliai, kakavos sviestas, kakavos masė, pieno riebalai, 

emulsikliai (sojų lecitinas, poliglicerolio, poliricinolearatas), 

kvapioji medžiaga), gliukozės sirupas, cukrus, miežių salyklo 

ekstraktas, invertuotas ckraus sirupas, drėgmę išlaikanti 

medžiaga glicerolis, palmių aliejus, druska, kakavos milteliai, 

emulsiklis (saulėgražų lecitinas), kvapiosios medžiagos, 

cukranendrių melasa, saulėgražų aliejus, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga (natrio fosfatai), mažesnio riebumo 

kakavos milteliai, dekstrozė, antioksidantas (tokoferolių 

koncentruotas ekstraktas), vitaminai ir mineralinės medžiagos. 
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Dobra kaloria
Su traškiais 

riešutais
35 0.75

datulės, žemės riešutai (29%), traškūs javai (kukurūzų miltai, 

ryžių miltai).
SUPER 0

CORNY BIG Nuts 50 0.58

skrudinti nesijotų grūdų dribsniai 28% (avižos, kviečiai, 

miežiai), gliukozės - fruktozės sirupas, lazdynų riešutai, 10% 

grūdų grūsų traškėsis (kvietiniai miltai, cukrus, kukurūzų 

miltai, ryžių miltai, miežių salyklas, druska, karamelizuotas 

cukraus sirupas), gliukozės sirupas, cukrus, kukurūzų 

dribsniai (kukurūzai, druska, miežių salyklo ekstraktas), 

kokoso riebalai, skrudinti kokoso dribsniai, medus, druska, 

emulsiklis saulėgražų lecitinai, karamelizuotas cukraus 

sirupas, natūralios kvapiosios medžiagos.

-6.5

CHALLENGER Nuts 45 0.58

krakmolo sirupas, grūdų dribsniai 26.6% (avižų, miežių, 

kviečių), žemės riešutai 13.4%, ekstruduoti ryžiai (ryžių miltai, 

cukrus, kukurūzų kruopos, kvietiniai miltai, miežių salyklas, 

druska), 
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Emco Nuts and honey 35 0.69

skrudinti žemės riešutai 45%, skrudinti migdolai 13.5%, 

invertuotas cukrus (gliukozė, fruktozė), maltozės sirupas, 

skrudinti graikiniai riešutai 7%, grudų eskstrudatas (kukurūzai, 

ryžiai, cukrus, druska), medus 2.7%, dekstrozė, emulsiklis 

rapsų sėklų lecitinas, druska.

-2.5



Musli
Chocolate and 

banana
35 0.69

javų grūdai 37.7% (nesmulkintos avižos 29.3%, ryžiai 4.4%, 

nesmulkinti kviečiai 1.9%, kvietiniai miltai 1.1%, kukurūzų 

miltai 0.6%, salyklinių kviečių miltai 0.4%), gliukozės sirupas, 

pieninio šokolado gabalėliai 0.8% (cukrus, nenugriebto pieno 

milteliai, kakavos sviestas, kakavos masė, išrūgų milteliai (iš 

pieno), nugriebto pieno milteliai, emulsiklis sojų lecitinas, 

natūrali kvapioji medžiaga), bananų traškučiai 7.1% (džiovinti 

bananai, kokosų aliejus, cukrus), desktrozė, palmių aliejus, 

miežių salyklo ekstraktas, drėgmę išlaikančios medžiagos - 

sorbitolis, glicerolis, avižų sėlenos, cukrus, natūralios 

kvapiosios medžiagos, kviečių glitimas, kviečių gemalai, 

druska, nugriebto pieno milteliai, kviečių krakmolas, 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, 

cukranendrių melasa, tešlos kildymo medžiaga natrio 

karbonatas, emulsiklis saulėgražų lecitinas. 
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Tekmar Musli Yoghurt 30 0.34

jogurtinis glaistas 25% (cukrus, visiškai hidrinti palmių 

riebalai, jogurto milteliai 2%, išrūgų milteliai, laktozė, 

emulsiklis sojų lecitinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga 

citrinų rūgštis, kvapioji medžiaga), gliukozės sirupas, išpūsti 

grūdai 16% (kviečių miltai, kukurūzų miltai, ryžių miltai, 

cukrus, druska), avižų dribsniai 13%, džiovinti abrikosai 5% 

(antioksidantas sieros dioksidas), kviečių dribsniai 5%, 

maltodekstrinas, fruktozės sirupas, palmių riebalai, 

desktrozė, cukrus, obuolių koncentratas 1%, obuolių 

skaidulos, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, tirštiklis 

pektinas, druska, emulsiklis sojų lecitinas, rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos: natrio citratas, citrinų rūgštis, 

kvapioji medžiaga. 

-11.5

Energovit Brown 50

Cukrus, sutirštintas pienas (pienas, cukrus), kukurūzų 

krakmolo sirupas, lazdynų riešutai 10%, džiovintos slyvos 5%, 

cukruoti ananasai 5%, vitaminai C (L-askorbo rūgštis) 0.08%.

-6.5



Tundra Su cinamonu 50 1.7
datulės, razinos, daiginti grikiai (18%), migdolai, anakardžiai, 

kokosų aliejus, cinamonas 2%
0

Nutriless
Chocolate chip 

cookie bar
60 1.69

Fruktozės sirupas, sojų traškučiai (19.8%) (sojų baltymai, 

tapijokos krakmolas, druska), šokolado gabaliukai 13% 

(cukrus, trinta kakava, kakavos sviestas, destrozė, emulsiklis 

sojos lecitinas), kvapioji medžiaga vanilės, oligofruktozė, 

pieno baltymai, avižiniai dribsniai, ryžių traškučiai 4.7% (ryžių 

miltai, kviečių glitimas, cukrus, kviečių salyklas, gliukozė, 

druska), grietinėlės milteliai, daržovių skaidulos akacijų guma, 

saulėgražų aliejus, mineralai (dikalio fosfatas, trikalcio 

fosfatas, magnio oksidas, geležies difosfatas, cinko oksidas, 

vario sulfatas, mangano sulfatas, kalio jodidas, natrio 

selenitas), hidrolizuotas kviečių glitimas, kakavos sviestas 

1.1%,  rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis, 

kvapiosios medžiagos, vitaminai (L-askorbo rūgštis, 

nikotinamidas, DL-alfa-tokoferilacetatas< kalcio-D-

pantotenatas, riboflavimas, piri-doksino hidrochloridas, 

tiamino hidrochloridas, retinilo acetatas, pteroilmonoglutamo 

rūgštis (folio rūgštis), D-biotinas, cholekalcifeferolis, 

cianokobalaminas).

-9.5

Slibinutis 50 1.95 datulės, daiginti grikiai (25%), anakardžiai, kokosų aliejus 0



Cini minis 25 0.39

miltai 32.5% (nesmulkintų kviečių miltai 17.9%, ryžių miltai 

11%, nesmulkintų kukurūzų miltai 3.6%), gliukozės sirupas, 

augaliniai aliejai (palmių ir saulėgrąžų), saldintas sutirštintas 

pienas 10.3% (pienas, cukrus), cukrus, nugriebto pieno 

milteliai 8.5%, invertuoto cukro sirupas, drėgmę išlaikančios 

medžiagos (sorbitolis, glicerolis), maltodekstrinas, vitaminai 

ir mineralinės medžiagos, kukurūzų krakmolas, druska, 

emulsiklis saulėgrąžų lecitinas, miežių salyklo ekstraktas, 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga natrio fosfatai, 

antioksidantas (tokoferolių koncentruotas ekstraktas), 

cinamonas, natūralios kvapiosios medžiagos, dažikliai 

(karotenai, anatas).
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Fit Nature 

švestka
v kakaove poleve 28 0.49

krakmolo sirupas, avižiniai dribsniai, kakavinis glaistas 19.5% 

(cukrus, hidrinti augaliniai riebalai (palmių), kakavos milteliai 

12%, emulsiklis sojų lecitinas, vanilės ekstrakto), saldintos 

slyvos 10.8% (slyvos 54%, cukrus, vanduo ,dekstrozė), 

ekstruduoti ryžiai (ryžių miltai, cukrus, kukurūzų kruopos, 

kvietiniai miltai, salyklo ekstraktas, druska), obuoliai, razinos, 

augaliniai riebalai palmių,skaidulinės medžiagos, emulsiklis 

sojų lecitinas, kvapiosios medžiagos, rūgštis: obuolių rūgštis.
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Rimi right 

balance
Muesli bar banana 30

gliukozės sirupas, pieninis šokoladas 18% (cukrus, kakavos 

sviestas, nenugriebto pieno milteliai, kakavos masė, 

emulsiklis E322 sojų), bananų traškučiai 14.5% (bananai 55%, 

cukrus, medus, bananų kvapioji medžiaga, nehidrinti palmių 

riebalai), avižiniai dribsniai 10%, ekstruduoti grūdai 9% 

(kviečių manų kruopos, ryžiai, kvietiniai miltai, cukrus, ruginiai 

miltai, kviečių skaidulos), kukurūzų dribsniai (kukurūzų manų 

kruopos, cukrus, druska, miežių salyklo 

ekstraktas,rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E170), 

gliukozės - fruktozės sirupas, nehidrinti palmių riebalai, 

džiovinti obuoliai, džiovinti ananasai, emulsiklis E322 (sojų), 

kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E330.
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Simply Raw
Banana Bread 

oaty
40 1.83

datulės, kedro riešutų drožlės, bananai 15%, daigintų avižų 

dribsniai 12%
0

Mogli Crunchy - riegel 25 1.14

avižų dribsniai 22.3%, kukurūzų dribsniai 17.8%, agavų sirupas 

17.6%, ryžių sirupas 11.5%, medus, nehidrinti augaliniai 

riebalai, lazdynų riešutai 5.8%, traškūs ryžiai su kakava (ryžiai, 

kvietiniai miltai, mažo riebumo kakavos milteliai 7%), jūros 

druska) 5.5%, kepintos sezamų sėklos, pilno grūdo ryžių miltai

-1

Fit Bio musli malina 30 0.49

maltozės sirupas, grūdų dribsniai 25% (avižiniai, kvietiniai), 

razinos, ekstruduoti kviečiai, obuoliai, augaliniai riebalai 

(palmių), šaltyje džiovinto avietės 3%, skrudinti žemės 

riešutai, emulsiklis sojų lecitinas
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Allos Amaranth
Schokolette-

vollmilch
25 1.15

pieniškas šokoladas 52% (cukranendrių cukrus, kakavos 

sviestas, nenugriebto pieno milteliai, kakavos masė), pūstos 

burnočio sėklos 26%, bičių medus.
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