
Šaldyti vaisiai ir natūralios vaisių piurė 

• Aukščiausia kokybė už mažesnę kainą  

 

• Visi produktai BE konservantų, maisto dažiklių, 
aromatizatorių 

 

• Lyderiai Europoje tarp firmų, parduodančių šaldytus 
vaisius ir šaldytas vaisių piurė 

 



Konditerijai ir kepiniams 



Ledams 



HoReCai 



Gaiviesiems ir 
alkoholiniams gėrimams 



Šaldytos vaisių piurė 

• Su cukrum/be cukraus (max. 25proc.) 

• Su uogų sėklom/ be uogų sėklų 

• Fiksuota kainodara visiems metams 

• Patogi, graduota, pilnai išsinaudojanti pakuotė 

• Išfasavimas – 4x1kg; 10kg 

• 25 skirtingos vaisių rūšys 

---------------------------------------------------------------------------- 

Avietė, Abrikosas, Ananasas, Apelsinai, Braškė, Bananai, Citrina su 
minkštimu/be minkštimo, Gervuogės, Juodieji serbentai, Laimas, 
Ličiai, Raudonieji serbentai, Vyšnia, Mandarinai, Mango, Mėlynės, 
Melionas, Miško uogos, Kokosas, Kivi, Kriaušė, Pasifloros vaisiai, 
Persikai, Obuoliai. 



Dekorai-Topingai 

• 100 proc. natūralus produktas 

• Su uogų sėklom/ be uogų sėklų 

• Fiksuota kainodara visiems metams 

• Patogi, graduota pakuotė 

• Išfasavimas – 6x0,5kg 

• 4 rūšys  

 

 

Avietė, Braškė, Egzotinių vaisių mišinys (Mango, Abrikosai, Ananasai, 

Pasifloros vaisiai), Įvairių uogų mišinys (Avietės, Braškės, Raudonieji 

serbentai, Mėlynės, Gervuogės, Šeivamedžio uogos). 



Dekorai- Cukruoti vaisiai 

• 100 proc. natūralus produktas 

• Cukruoti vaisiai dekoravimui 

• Fiksuota kainodara visiems metams 

• Išfasavimas – 10x0,5kg; 5x0,4kg 

• 4 rūšys  

 

 

 

Avietės, Citrina 

Apelsinų, Citrinų juostelės 



Dekorai- Vaisiai, Vaisių plokštės 

• 100 proc. natūralus produktas 

• Laikas pinigai, patogus naudojimas – uogos paruoštos 
uždėjimui ant tortų 

• Gražūs, prinokę ir skanūs vaisiai 

• Fiksuota kainodara visiems metams 

• Išfasavimas – dėžėse; Braškės - 2x2,5kg; 4x2,5kg; 10kg  

• 3 rūšys  

 

Braškės – 19cm, 23cm, 26,5cm diametro; skiltelės, puselės, 
visa uoga, kubeliai 10/10 ir 15/15; 

Obuoliai (siltelės) – 19cm, 22cm, 25cm diametro; 

Avietės – 8cm, 18cm diametro. 



Šaldyti vaisiai (vaisių mišiniai, vaisių salotos) 

• Tradicinės vaisių salotos su sultimis – slyvos, obuoliai, 
kriaušės, persikai, greipfrutai (raudonieji), vynuogės 
(mėlynosios) 

 

• „Silva“ vaisių salotos su sultimis – braškės, raudonieji 
serbentai, mėlynės, juodieji serbentai, gervuogės 

 

• „Happy“ vaisių salotos su sultimis – persikai, ananasai, 
obuoliai, greipfrutai (be žievelių), mandarinai 

 

• „Exotic“ vaisių salotos su sultimis – ananasai, melionas 
(geltonas, žalias), papaja, mango, vynuogės (mėlynosios) 

 
Išfasavimas – 2x2,5kg, 5x1kg, 4x2,5kg, 10kg 



Šaldyti vaisiai (vaisių mišiniai, vaisių salotos) 

• „Berry mix“ vaisių salotos BE sulčių – braškės, mėlynės, 
raudonieji serbentai, juodieji serbentai, gervuogės (gali būti be 
braškių) 

 

• „Forest mix“ vaisių salotos BE sulčių – avietės, vyšnios, 
braškės, raudonieji serbentai, juodieji serbentai, gervuogės  

 

• „Fruit mix“ vaisių salotos BE sulčių – persikai, kriaušė, 
ananasai, obuoliai, greipfrutai (be žievelių), mandarinai, 
vynuogės (mėlynosios) 

 

• „Exotic“ vaisių salotos BE sulčių – ananasai, melionas 
(geltonas, žalias), papaja, mango 

 
Išfasavimas – 2x2,5kg, 5x1kg, 4x2,5kg 



Šaldyti vaisiai (1 rūšies vaisiai) 

 
• Raudoni vaisiai, miško vaisiai: 
 

Gervuogės, mėlynės, avietės, braškės (kubeliai, diskai, puselės), juodieji serbentai, raudonieji 
serbentai, šeivamedžių uogos, vyšnios, spanguolės (IQF, trupintos), žemuogės, bruknės. 

 
• Egzotiniai ir citrusiniai vaisiai: 
 

Bananai (skiltelės), kivi (skiltelės, kubeliai 10/10), papajos (kubeliai 10/10, 15/15, 20/20), 
mango (kubeliai 10/10, 15/15, 20/20), melionas (geltonas, žalias), ananasai (kubeliai, 1/8, 
1/6), granatas, greipfrutai raudoni, balti, apelsinai, mandarinai. 

 
• Vaismedžių vaisiai: 
 

Obuoliai (1/4, 1/16, kubeliai 6/6 ir 10/10), abrikosai (puselės, ¼, kubeliai), kaštonas, Figos 
žalios ir violetinės (puselės, ¼), vynuogės žalios ir mėlynos be sėklyčių, agrastai, persikai 
(kubeliai), kriaušės 1/16 ir 10/10 kubeliai), svarainiai, slyvos (rankom pjaustytos, puselės, ¼), 
rabarbarai (rankomis pjaustyti, kubeliai 10/10)  

  
Išfasavimas – 2x2,5kg, 5x1kg, 4x2,5kg, 10kg 

 
 



Vaisių gėrimai 

• 100 proc. natūralus produktas 
• Maišomi su jogurtu arba sultimis 
• Fiksuota kainodara visiems metams 
• Patogi, 150gr pakuotė 
• Išfasavimas – 33 x150gr 
• 9 skirtingos vaisių derinių rūšys 
 
Mango/Melionas/Ananasai/Kivi, 
Avietės/Mango,  
Braškės/Bananai,  
Braškės/Mango,  
Braškės/Persikai,  
Braškės/Ananasai,  
Braškės/Avietės/Gervuogės 



                    Gyvenkime sveikai 


