
Pavadinimas Gramai Kaina Kakavos Sudėtis Balai Pastabos

TAI TAU EXCLUSIVE 

SELECTION
100 1.18 85

trinta kakava (pagaminta iš rūšinių kavos pupelių 

GHAN, ARRIBA ir GRENADA), cukrus, kakavos 

sviestas, emulsiklis - rapsų lecitinas, kvapioji 

medžiaga vanilinas.

0.5

RŪTA EKOLOGIŠKAS 

ŠOKOLADAS
100 1.64 70

kakavos masė, cukranendrių cukrus, kakavos 

sviestas
0 eko

MIO DELIZZI DARK 

CHOCOLATE
100 0.43 50

cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas, 

sumažinto riebumo kakavos milteliai, emulsikliai 

(sojų lecitinas, E476), kvapiosios medžiagos

-7

KARŪNA JUODASIS 

ŠOKOLADAS
90 0.97 43

cukrus, trinta kakava, kakavos sviestas, pieno 

riebalai, emulsikliai (sojų lecitinas E476), kvapioji 

medžiaga, nugriebto pieno milteliai

-7.5

VILNIUS TAMSUSIS 

ŠOKOLADAS
100 1.13 48

cukrus, kakavos masė, kakavos svietsas, neriebios 

kakavos milteliai, emulsiklis amonio fosfatidai, 

kvapioji medžiaga

-7



PERGALĖ JUODASIS 

ŠOKOLADAS
100 1.19 72

trinta kakava, cukrus, kakavos sviestas, 

emulsikliai: sojų lecitinas, poliglicerolio 

poliricinoleatas, kvapioji medžiaga

-1.5

poliglicerolis 

naudojamas 

norint 

"pagerinti" 

prastą kakavą

SCHOGETTEN 100 1.28 50

cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas, sviesto 

riebalai (pieno), emulsiklis sojų lecitinas, kvapioji 

medžoaga vanilės

-7

FAZER PURE DARK 95 3 70

kakavos masė, cukrus, kakavos sviestas, kakavos 

milteliai, pieno riebalai, natūrali kvapioji 

medžiaga vanilė, emulsiklis (lecitinas, įskaitant 

sojų)

-1.5

KARŪNA JUODASIS 

ŠOKOLADAS
80 1.29 65

trinta kakava, cukrus, kakavos sviestas, emulsiklis 

sojų lecitinas, kvapioji medžiaga, nugriebto pieno 

milteliai

-1

HEIDI DARK INTENSE 80 0.93 75

kakavos masė, kakavos sviestas, cukrus, kakavos 

milteliai, emulsiklis sojų lecitinas, kvapioji 

medžiaga vanilės

-0.5



LINDT EXCELLENCE DARK 100 2.69 85

kakavos masė, sumažinto riebumo kakavos 

milteliai, kakavos sviestas, rudasis cukrus, 

kvapioji medžiaga vanilė

-0.5

GREEN&BLACKS'S 

ORGANIC DARK 

CHOCOLATE

100 3.97 85

kakavos masė, kakavos sviestas, sumažinto 

riebumo kakavos milteliai, neapdorotas 

cukranendrių cukrus, vanilės ekstraktas

-0.5 eko

CAVALIER DARK WITH 

STEVIA
85 3.45 85

kakavos masė, maistinės skaidulos (dekstrinas, 

inulinas, oligofruktozė), saldikliai (eritritolis, 

steviolio glikozidas), kakavos sviestas, emulsiklis 

sojų lecitinas, natūralus aromatas

-1

ACH VEGAN CHOCOLATE 50 3 90
kakava, kakavos sviestas, stevioglizidas, ryžių 

grietinėlė
-0.5

LA NAYA COSTA RICA 60 5.59 72
kakavos pupelės, cukrus, kakavos sviestas, ne 

GMO sojų lecitinas
0



RŪTA AUŠRA ŠOKOLADAS 

BE CUKRŲ
100 1.99 47.9

saldiklis maltitolis, kakavos masė, emulsiklis sojų 

lecitinas, liesi kakavos milteliai, natūrali kvapioji 

medžiaga vanilė

-3.5

NAIVE HONEY ORGANIC 

DARK CHOCOLATE
55 5 68

kakavos pupelės, cukrus, medus, tyras kakavos 

sviestas, saulėgražų lecitinas
-0.5 eko

MULATE DARK 

CHOCOLATE
80 2.99 88

kakavos pasta, cukrus, kakavos sviestas, 

saulėgražų lecitinas
-0.5 eko


