
 

 
Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2022-2023 

mokslo metais 

 
Sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 

V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 

redakcija) 

 
PAVADINIMAS / 

EAN KODAS 
SUDEDAMOSIOS DALYS 

MAISTINGUMO DEKLARACIJA 

100g/ 100ml 

„Happy Break“ 

gaivusis obuolių 

sulčių gėrimas 

20% 

200ml  

 

 

Vanduo, cukrus (C) ir/ arba gliukozės-

fruktozės sirupas (S), obuolių sultys iš 

koncentrato (20%), rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), 

kvapiosios medžiagos, dažiklis E150d. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 88kJ/ 21kcal 

Riebalai <0,5g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 4,8g 

Baltymai <0,5g 

Druska 0g 

„Happy Break“ 

gaivusis įvairių 

vaisių sulčių 

gėrimas 20% 

200ml 

 

 

 

 
Vitamino C šaltinis 

 

Vanduo, obuolių sultys iš koncentrato 

(6,5%),  apelsinų sultys iš koncentrato 

(3%), mandarinų sultys iš koncentrato 

(3%), bananų tyrė (3%), pasiflorų sultys 

iš koncentrato (2%), mangų tyrė (2%), 

kivių sultys iš koncentrato (0,5%), 

cukrus (C) ir/ arba gliukozės-fruktozės 

sirupas (S), rūgštingumą reguliuojanti 

medžiaga (citrinų rūgštis), kvapiosios 

medžiagos, stabilizatoriai: gumiarabikas 

(E414), medienos kanifolijos glicerolio 

esteriai (E445), vitaminas C, dažiklis 

E160a(i). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Referencinės maistinės vertės per parą 

Energinė vertė 100g/ 100ml 88kJ/ 21kcal 

Riebalai <0,5g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 4,8g 

Baltymai <0,5g 

Druska 0g 

Vitaminas C 12mg (*15%) 

„Cymes“ apelsinų 

100% sultys 

200ml 

 

Apelsinų sultys iš sulčių koncentrato. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 230kJ/ 54kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 13g 

iš kurių cukrų 13g 

Baltymai 0,6g 

Druska 0g 

„Happy Break“ 

negazuotas 

braškių skonio 

gėrimas  

500ml  

 

Vanduo, cukrus, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), 

braškių sultys iš braškių sulčių 

koncentrato (1%), kvapiosios medžiagos. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 84kJ/ 20kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 4,9g 

iš kurių cukrų 4,9g 

Baltymai 0g 

Druska 0g 

„Akvilė“ 

negazuotas 

mineralinis 

vanduo  

500ml 

 

 

Natūralus mineralinis vanduo. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml kJ/ kcal 

Riebalai g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių g 

Angliavandeniai g 

iš kurių cukrų g 

Skaidulinės medžiagos g 

Baltymai g 

Druska g 

„Happy Break“ 

gaivusis persikų ir 

juodos arbatos 

skonio gėrimas 

330ml 

 

 

Vanduo, cukrus, rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos (citrinų 

rūgštis, natrio citratas), arbatos ekstraktas 

(0,09%), kvapiosios medžiagos, 

antioksidantas askorbo rūgštis, 

invertuoto cukraus sirupas. 
 

Energinė vertė 100g/ 100ml 87kJ/ 20kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 5g 

Baltymai 0g 

Druska 0g 



 

„Happy Break“ 

gaivusis gėrimas  

su obuolių 

sultimis  

330ml 

 
Vitaminų ir mineralų 
šaltinis 

Vanduo, cukrus, obuolių sultys iš 

obuolių sulčių koncentrato (7%), 

rūgštingumą reguliuojančios medžiagos 

(citrinų rūgštis), kvapiosios medžiagos, 

dažikliai (E150c), riboflavinas, 

vitaminai: pantoteno rūgštis (B5), 

vitaminas B6, biotinas, vitaminas B12. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 88kJ/ 21kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 5g 

Baltymai 0g 

Druska 0g 

Pantoteno rūgštis 0,9mg (*15%) 

Vitaminas B6 0,21mg (*15%) 

Biotinas 7,5µg (*15%) 

Vitaminas B12 0,375µg (*15%) 

* Referencinės maistinės vertės 

per parą 

 

„Happy Break 

Lemon“  gaivusis 

citrinų skonio 

gėrimas  

330ml 

 

 

 
Vitaminų ir mineralų 

šaltinis 

Vanduo, cukrus, obuolių sultys iš 

obuolių sulčių koncentrato (7%), 

rūgštingumą reguliuojančios medžiagos 

(citrinų rūgštis), kvapiosios medžiagos, 

dažikliai (E150c), riboflavinas, 

vitaminai: pantoteno rūgštis (B5), 

vitaminas B6, biotinas, vitaminas B12. 

 

* Referencinės maistinės vertės per parą 

Energinė vertė 100g/ 100ml 88kJ/ 21kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 5g 

Baltymai 0g 

Druska 0g 

Pantoteno rūgštis 0,9mg (*15%) 

Vitaminas B6 0,21mg (*15%) 

Biotinas 7,5µg (*15%) 

Vitaminas B12 0,375µg (*15%) 

 

„Happy Break“ 

gaivusis mangų 

skonio gėrimas  

330ml 

 
Vitaminų ir mineralų 

šaltinis 

 

Vanduo, cukrus, obuolių sultys iš 

obuolių sulčių koncentrato (7%), 

kvapiosios medžiagos, stabilizatorius 

E1450, dažikliai: E150d, E100, E160a; 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga 

citrinų rūgštis, vitaminai: pantoteno 

rūgštis (B5), vitaminas B6, biotinas, 

vitaminas B12. 

 

* Referencinės maistinės vertės per parą 

Energinė vertė 100g/ 100ml 86kJ/ 20kcal 

Riebalai 0g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0g 

Angliavandeniai 5g 

iš kurių cukrų 5g 

Baltymai 0g 

Druska 0g 

Pantoteno rūgštis 0,9mg (*15%) 

Vitaminas B6 0,21mg (*15%) 

Biotinas 7,5µg (*15%) 

Vitaminas B12 0,375µg (*15%) 

„Happy Treat“ 

javainių batonėlis 

kakavos skonio 

25g 

 

 

 

 
Daug skaidulinių 
medžiagų 

Vitaminų ir mineralų 

šaltinis 

 

Grūdų miltai 37% (pilno grūdo kviečių 

26%, kviečių, ryžių), gliukozės sirupas, 

saldintas sutirštintas pienas 10% 

(pienas, cukrus), drėgmę išlaikančios 

medžiagos (sorbitolis, glicerolis), 

augaliniai aliejai (kokosų, rapsų), 

sumažinto riebumo kakavos milteliai 3%, 

cukrus, avižų skaidulos, kakava 0,8%, 

druska, miežių salyklo ekstraktas, 

kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų 

lecitinas, tešlos kildymo medžiaga natrio 

fosfatas, vitaminai (niacinas, vitaminas 

E, pantoteno rūgštis, riboflavinas, 

vitaminas B6, tiaminas, folio rūgštis, 

biotinas, vitaminas B12), kalcis, geležis, 

antioksidantas askorbo rūgštis. 

* Referencinės maistinės vertės per parą 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1619kJ/ 385kcal 

Riebalai 10g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 4,4g 

Angliavandeniai 67g 

iš kurių cukrų 16g 

Skaidulinės medžiagos 6g 

Baltymai 6,7g 

Druska 0,45g 

Vitaminas E 12mg (*100%) 

Tiaminas 1,1mg (*100%) 

Riboflavinas 1,4mg (*100%) 

Niacinas 16mg (*100%) 

Vitaminas B6 1,4mg (*100%) 

Folio rūgštis 200µg (*100%) 

Vitaminas B12 2,5mg (*100%) 

Biotinas 50µg (*100%) 

Pantoteno rūgštis 6mg (*100%) 

Kalcis 640mg (*80%) 

Geležis 11,2mg (*80%) 



„Happy Treat“ 

javainių batonėlis 

su kakava ir 

bananais  

25g 

 

 

 
Daug skaidulinių 

medžiagų 

 

Javų miltai 43% (visų grūdo dalių 

kviečių, kukurūzų, ryžių, kviečių), 

gliukozės sirupas, saldintas sutirštintas 

pienas 7% (pienas, cukrus), drėgmę 

išlaikančios medžiagos (sorbitolis, 

glicerolis), augaliniai aliejai (rapsų, 

kokosų), mažesnio riebumo kakavos 

milteliai 2,2%, avižų skaidulos, 

džiovinta bananų tyrė 1,9% (bananų tyrė, 

maltodekstrinas), cukrus, natūrali bananų 

kvapioji medžiaga su kitomis 

natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis, 

emulsiklis: sojų lecitinai, druska, miežių 

salyklo ekstraktas, tešlos kildymo 

medžiaga: natrio fosfatai. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1739kJ/ 413kcal 

Riebalai 12g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3,1g 

Angliavandeniai 65g 

iš kurių cukrų 15g 

Skaidulinės medžiagos 6,1g 

Baltymai 7,7g 

Druska 0,39g 

„Happy Treat“ 

javainių batonėlis 

su kakava ir 

braškėmis  

25g 

 

 
Daug skaidulinių 

medžiagų 

 

Javų miltai 42% (visų grūdo dalių 

kviečių, kviečių, ryžių, kukurūzų), 

gliukozės sirupas, saldintas sutirštintas 

pienas 7% (pienas, cukrus), drėgmę 

išlaikančios medžiagos (sorbitolis, 

glicerolis), augaliniai aliejai (rapsų, 

kokosų), džiovintos braškės (3,1%), 

mažesnio riebumo kakavos milteliai 

2,5%, avižų skaidulos, cukrus, natūrali 

braškių kvapioji medžiaga, emulsiklis: 

sojų lecitinai, druska, miežių salyklo 

ekstraktas, tešlos kildymo medžiaga: 

natrio fosfatai. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 17396kJ/ 564kcal 

Riebalai 8,7g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3g 

Angliavandeniai 70g 

iš kurių cukrų 15g 

Skaidulinės medžiagos 6,8g 

Baltymai 6,4g 

Druska 0,38g 

„Petit beurre“ 

sausainiai 60g 

 

 

Kvietiniai miltai, cukrus, riebalinis 

gaminys (nehidrintas palmių aliejus ir jo 

frakcijos, vanduo, emulsikliai riebalų 

rūgščių mono- ir digliceridai, 

antioksidatorius tokoferolių mišinys), 

grietinėlės sviestas (iš pieno), kukurūzų 

krakmolas, gliukozės fruktozės sirupas, 

miežių salyklo ekstraktas, nugriebto 

pieno milteliai, tešlos kildymo 

medžiagos (amonio bikarbonatas, natrio 

bikarbonatas), druska, rūgštingumą 

reguluojanti medžiaga natrio 

pirofosfatas, emulsiklis sojų lecitinas, 

kvaposios medžiagos (vanilino, 

šokolado, sviesto), fermentas proteazė. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1882kJ/447kcal 

Riebalai 14,4g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 7,7g 

Angliavandeniai 70,9g 

iš kurių cukrų 14,7g 

Baltymai 8,4g 

Druska 0,86g 

„Petit beurre“ 

kakaviniai 

sausainiai 60g 

 

 

Kvietiniai miltai, cukrus, riebalinis 

gaminys (nehidrintas palmių aliejus ir jo 

frakcijos, vanduo, emulsikliai riebalų 

rūgščių mono- ir digliceridai, 

antioksidatorius tokoferolių mišinys), 

grietinėlės sviestas (iš pieno), kukurūzų 

krakmolas, kakavos milteliai, gliukozės 

fruktozės sirupas, miežių salyklo 

ekstraktas, nugriebto pieno milteliai, 

tešlos kildymo medžiagos (amonio 

bikarbonatas, natrio bikarbonatas), 

druska, rūgštingumą reguluojanti 

medžiaga natrio pirofosfatas, emulsiklis 

sojų lecitinas, kvaposios medžiagos 

(vanilino, šokolado, sviesto), fermentas 

proteazė. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1849kJ/442kcal 

Riebalai 14,3g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 7,4g 

Angliavandeniai 68,4g 

iš kurių cukrų 14,1g 

Baltymai 8,8g 

Druska 0,83g 

Pusryčių 

sausainiai  

viso grūdo  

36g  

 
Daug skaidulinių 

medžiagų 

Mažai sočiųjų riebalų 
Mažai cukrų 

 

 

Visadaliai grūdai 48% (viso grūdo 

kviečių miltai, avižiniai dribsniai, viso 

grūdo miežių miltai, viso grūdo rugių 

miltai), saldiklis maltitolis, augalinis 

aliejus 13% (aukšto oleino saulėgrąžų 

aliejus), kvietiniai miltai 10%, daržovių 

skaidulos, pūsti ryžiai 4% (ryžių miltai, 

kvietiniai miltai, druska), nugriebto 

pieno milteliai 1%, tešlos kildymo 

medžiagos (natrio rūgštusis karbonatas, 

amonio rūgštusis karbonatas), emulsiklis 

sojų lecitinas, druska, kvap. medžiagos. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1719kJ/ 410kcal 

Riebalai 14g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 1,3g 

Angliavandeniai 65g 

iš kurių cukrų 1,4g 

Skaidulinės medžiagos 9,8g 

Baltymai 6,8g 

Druska 0,65g 



Belgiškas vaflis 

vanilinis  

22g 

 

 

 
Daug skaidulinių 

medžiagų  

 

Kvietiniai miltai, augaliniai riebalai ir 

aliejai (palmių, rapsų), kiaušiniai, 

fruktozė, saldiklis maltitolis, sojų miltai, 

skaidulinė medžiaga inulinas, 

modifikuotas kukurūzų krakmolas, 

stabilizatorius glicerolis, natūrali vanilės 

kvapioji medžiaga, druska, emulsiklis 

sojų lecitinas, tešlos kildymo medžiagos 

(E450, E500, E341), citrinos sultys, 

krakmolas (kviečių). 
 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1953kJ/ 467kcal 

Riebalai 23g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 8,9g 

Angliavandeniai 59g 

iš kurių cukrų 14g 

Polioliai 11g 

Skaidulinės medžiagos 4,5g 

Baltymai 8g 

Druska 0,42g 

Vafliai traškūs 

22,5g 

 

 

Kvietiniai miltai, saldiklis: maltitolis, 

augaliniai riebalai ir aliejai (palmių, 

kokosų, rapsų, emulsiklis E471), 

kiaušiniai, sojų miltai, skaidulinės 

medžiagos (inulinas), nugriebto pieno 

milteliai, kukurūzų krakmolas, druska, 

emulsiklis: sojų lecitinas, natūrali vanilės 

kvapioji medžiaga 
 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1990kJ/ 474kcal 

Riebalai 20,1g 

iš kurių sočiųjų riebalų 

rūgščių 

8,01g 

Angliavandeniai 63g 

iš kurių cukrų <0,50g 

Skaidulinės medžiagos 3,8g 

Baltymai 8,4g 

Druska 0,46g 

Keksiukas 

vanilinis 

30g 

 

 
Daug skaidulinių 

medžiagų  

 

Kvietiniai miltai, kiaušinių masė, 

cikorijos šaknies skaidulos, rapsų aliejus, 

cukrus, nugriebto pieno milteliai, 

drėgmę išlaikančios medžiagos: 

sorbitolis, glicerolis; konservantas kalcio 

propionatas, tešlos kildymo medžiagos: 

dinatrio difosfatas, natrio karbonatas; 

lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio 

karbonatas, kvapioji medžiaga, druska, 

emulsiklis sojų lecitinas. 
 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1478KJ /353kcal 

Riebalai 14g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 2,2g 

Angliavandeniai 42g 

iš kurių cukrų 14g 

Skaidulinės medžiagos 15g 

Baltymai 6,4 g 

Druska 0,90 g 

„Jūrų kruizas“ 

traškūs sausainiai  

bekono skonio 

60g 

 

 
 

 

Kvietiniai miltai, riebalinis gaminys 

(nehidrintas palmių aliejus ir jo frakcijos, 

emulsiklis riebalų rūgščių mono- ir 

digliceridai, antioksidatorius tokoferolių 

mišinys), nehidrintas kokosų aliejus, 

kukurūzų krakmolas, bekono skonio 

mišinys (kristalinė gliukozė, druska, 

cukrus, kvapiosios medžiagos (spirgučių, 

mėsos), paprikų ekstraktas), išrūgų 

milteliai (iš pieno), invertuotas cukraus 

sirupas (cukrus, rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos (citrinų 

rūgštis, natrio bikarbonatas)), miežių 

salyklo ekstraktas, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga natrio 

pirofosfatas, druska, mielės, fermentas 

proteazė. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 2045kJ/ 473kcal 

Riebalai 17,9g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 8,95g 

Angliavandeniai 68,4g 

iš kurių cukrų 2g 

Baltymai 9,6g 

Druska 0,925g 

„Saulės Grūdas“ 

kukurūzų 

trapučiai  

28g 
Be glitimo 

Skaidulinių medžiagų 
šaltinis 

 

Kukurūzų kruopos, rapsų aliejus, joduota 

druska. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1577kJ/ 372kcal 

Riebalai 1,1g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,39g 

Angliavandeniai 83,67g 

iš kurių cukrų 0g 

Skaidulinės medžiagos 3,92g 

Baltymai 8,8g 

Druska 0,91g 

Delikatesiniai  

šiaudeliai 

60g 

 

 
Mažai sočiųjų riebalų 
Skaidulinių medžiagų 

šaltinis 

Kvietiniai miltai, augalinis aliejus (rapsų), 

cukrus, valgomoji druska, gliukozės-

fruktozės sirupas, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga (natrio 

hidroksidas), tešlos kildymo medžiagos 

(natrio rūgštusis karbonatas, amonio 

rūgštusis karbonatas), kvapiosios 

medžiagos. 
 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1723kJ/ 408kcal 

Riebalai 5,7g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,5g 

Angliavandeniai 77g 

iš kurių cukrų 7,7g 

Skaidulinės medžiagos 4,4g 

Baltymai 9,9g 

Druska 1,0g 

„Kriksy“ 

kukurūzų lazdelės 

sūrio skonio 

18g 

 
Be glitimo 

Mažai sočiųjų riebalų 

 

Kukurūzų miltai, rapsų aliejus, kvapioji 

medžiaga: išrūgų milteliai iš PIENO, 

druska, hidrolizuoti augaliniai baltymai 

(kukurūzų), kvapiosios medžiagos, čili 

pipirų ekstraktas, kurkuminas. 

 

Energinė vertė 100g/ 100ml 1791kJ/ 425kcal 

Riebalai 10g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,36g 

Angliavandeniai 78g 

iš kurių cukrų 3,23g 

Skaidulinės medžiagos 1,7g 

Baltymai 9,2g 

Druska 1,0g 



Owolovo tyrelė 

obuolių-persikų 

skonio 

200g 

 

 
Be pridėtinio cukraus 

 

Obuolių tyrė 88%, persikų tyrė 12% 

Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis 

natris 

Energinė vertė 100g/ 100ml 239kJ/ 56kcal 

Riebalai <0,5g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių <0,1g 

Angliavandeniai 14g 

iš kurių cukrų 12g 

Baltymai <0,5g 

Druska <0,01g 

Owolovo tyrelė 

obuolių-braškių 

skonio 

200g 

 
Be pridėtinio cukraus 

Obuolių tyrė 83%, braškių tyrė 17% 

Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis 

natris 

Energinė vertė 100g/ 100ml 214kJ/ 51kcal 

Riebalai <0,5g 

iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių <0,1g 

Angliavandeniai 13g 

iš kurių cukrų 11g 

Baltymai <0,5g 

Druska <0,01g 

 


