
D O V A N Ų
K A T A L O G A S



S A L D U M Y N A I 
Y R A  E U F O R I J A,

K U R I A  N O R I M E  D A L I N T I S
K A R T U  S U  J U M I S!

A L I  G A D Ž I J E V A S



Prieš keletą metų ieškodamas savęs ir dar neregėtų potyrių, leidausi į kelionę po Euro-
pą, kurios metu supratau, kad konditerijos pasaulis Lietuvoje yra mažai atrastas. Todėl 
išsikėliau tikslą – pirmiausia pačiam susipažinti su konditerija iš arčiau, o tada šviesti 

žmones, atskleisti, kas yra geras šokoladas, vesti per jo formų ir skonių pasaulį.

Per trumpą laiką duris atvėrė trys modernios šokoladinės, tapau belgiško šokolado „Cal-
lebaut“ ambasadoriumi Lietuvoje, vedžiau kulinarinę - konditerinę laidą. Tad kasdien 
įsiklausydamas į Jūsų skonį ir norus stengiuosi paversti Jūsų dieną išskirtine, kiekvieną 

kartą suteikiant jai naujų poskonių.

Į saldumynus žiūrima tarsi į nedidelį stebuklą, kuriuo pirmiausia mėgaujasi akys, o pa-
jutus skonį, sukyla malonūs jausmai… Tam pasiekti pasitelkiamos unikalios receptūros, 
o produkcijai naudojami tik švieži, patikrinti produktai iš Lietuvos, pagardinami egzotiš-

kais skoniais iš viso pasaulio.

Meilė gyvenimui ir begalinis džiaugsmas gimsta iš paprasčiausių dalykų. Tikimės, jog 
mūsų rankų darbo gaminiai paskatins šiuos jausmus, padės trumpam atsiplėšti nuo kas-

dienybės, sukels euforiją.

A P I E  A L I 
Š O K O L A D I N Ę



K A L Ė D I N I A I
P A S I Ū L Y M A I



Prancūziškai žavus macarons rinkinys. Lengvai traškūs 
ir spalvingi įvairių skonių macarons su išskirtinių skonių 
įdarais: aviečių, sūrios karamelės, pasiflorų, citrinų, 
pistacijų, juodųjų serbentų, juodojo šokolado, lazdyno 
riešutų, vanilės, trispalvės (pistacijų, aviečių ir žaliosios 
citrinos).

7,20 Eur - 6 vnt.

14,40 Eur - 12 vnt.

Macarons
rinkiniai

Macarons sausainiams reikalingos 
specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).



Išskirtinio charakterio saldainiai su belgiško juodojo 
šokolado kevalu, kurių viduje vienas už kitą gardesni 
įdarai: pasiflorų, citrinų ir kavos, aviečių, žaliosios 
citrinos, čiobrelių, lazdyno riešutų, šaltalankių, sūrios 
karamelės, pistacijų, „Earl grey“ arbatos, medaus ir 
rozmarinų, kvapiojo mandarino „Yuzu“, juodųjų serbentų 
ir aviečių, pagardintų Sičuano pipirais.

5,80 Eur - 5 vnt.

7,90 Eur - 10 vnt.

11,10 Eur - 15 vnt.

Praline 
saldainių rinkiniai



Išskirtinai švelnios tekstūros belgiško šokolado
saldainiai. Skoniai: anyžiaus karamelės, pasiflorų 
„Pate de fruit“, traškaus lazdyno, mėtų ir citrinų, razinų 
ir viskio, aviečių „Pate de fruit“, medaus ir balzamiko, 
vanilės, mangų ir pasiflorų, šokolado, kokoso, pistacijų.

7,50 Eur - 12 vnt.

10,30 Eur - 18 vnt.

Praline Dip
saldainių rinkiniai



Š O K O L A D O  G A M I N I A I, 
M A C A R O N S



Juodasis šokoladas pagamintas iš 
pupelių, auginamų Madagaskaro 
saloje. Šioje Raudonojoje saloje 
užgimęs juodasis šokoladas 
„Madagascar“ išsiskiria lengvai 
saldžiu, tačiau intensyviu kartumu 
ir egzotinių vaisių rūgštele.

Pieniškas šokoladas 
pagamintas iš Forastero 
pupelių, užaugintų Dramblio 
Kaulo pakrantėje. „Alunga“, 
tai švelniai saldus pieniškas 
šokoladas, kuriame jaučiami 
paskrudintos kakavos ir 
pieno poskoniai.

5,00 Eur - 100 g.
5,00 Eur - 100 g.

Madagascar
šokoladas

Alunga
šokoladas

Juodasis šokoladas pagamintas 
iš Forastero kakavos pupelių, 
užaugintų Dramblio Kaulo 
pakrantėje Afrikoje. „Inaya“ 
yra naujos fermentacijos 
juodasis šokoladas, išsaugojęs 
tyrą kakavos skonį su puikiu 
kartumo ir rūgštumo balansu.

5,00 Eur - 100 g.

Inaya
šokoladas



Juodasis šokoladas pagamintas iš pupelių, kurios
auginamos šiauriausiai esančiame Dominikos
Respublikos ūkyje. Tai ypatingai ilgai išliekančio
skonio šokoladas, kuris turi malonaus kartumo bei
egzotinių vaisių, vyno ir alyvuogių spalvų.

Juodasis šokoladas pagamintas iš Peru 
džiunglėse augančių „Criollo“ kakavos pupelių. 
Būtent vešli „Alto El Sol“ ūkio aplinka kakavos 
pupelėms suteikia turtingą skonį, todėl šis 
šokoladas yra intensyvus, ryškaus ir ilgai 
išliekančio skonio su stipriu vaisių akcentu.

5,00 Eur - 100 g.
5,50 Eur - 100 g.

Saint Domingue
šokoladas

Alto el Sol
šokoladas



Išskirtinio charakterio saldainiai su belgiško juodojo šokolado 
kevalu, kurių viduje vienas už kitą gardesni įdarai: pasiflorų, 
citrinų ir kavos, aviečių, žaliosios citrinos, čiobrelių, lazdyno 
riešutų, šaltalankių, sūrios karamelės, pistacijų, „Earl grey“ 
arbatos, medaus ir rozmarinų, kvapiojo mandarino „Yuzu“, 
juodųjų serbentų ir aviečių, pagardintų Sičuano pipirais.

Praline saldainių
rinkiniai

5,80 Eur - 5 vnt.

7,90 Eur - 10 vnt.

11,10 Eur - 15 vnt.



Išskirtinai švelnios tekstūros belgiško šokolado
saldainiai. Skoniai: anyžiaus karamelės, pasiflorų 
„Pate de fruit“, traškaus lazdyno, mėtų ir citrinų, 
razinų ir viskio, aviečių „Pate de fruit“, medaus ir 
balzamiko, vanilės, mangų ir pasiflorų, šokolado, 
kokoso, pistacijų.

Praline Dip
saldainių rinkiniai

7,50 Eur - 12 vnt.

10,30 Eur - 18 vnt.



Apelsinų šokoladas, pagardintas cukruotomis 
pistacijomis ir sirupe virtais apelsinų 
griežinėliais, neįprastoje skardinės pakuotėje.

Belgiškas 86% juodasis šokoladas, pagardintas 
cukruotomis pistacijomis ir sirupe virtais apelsinų 
griežinėliais, neįprastoje skardinės pakuotėje.

9,90 Eur - 100 g. 9,90 Eur - 100 g.

Apelsinų šokoladas
skardinėje

Juodas šokoladas
skardinėje



Macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo 
sąlygos (0 - (+6)°C).

Prancūziškai žavus macarons rinkinys. Lengvai 
traškūs ir spalvingi įvairių skonių macarons su 
išskirtinių skonių įdarais: aviečių, sūrios karamelės, 
pasiflorų, citrinų, pistacijų, juodųjų serbentų, juodojo 
šokolado, lazdyno riešutų, vanilės, trispalvės 
(pistacijų, aviečių ir žaliosios citrinos).

Macarons
rinkiniai

7,20 Eur - 6 vnt.

14,40 Eur - 12 vnt.

21,60 Eur - 18 vnt.



Džiovintos figos, aplietos juoduoju šokoladu – 
tai natūralus ir ilgai išliekantis skonis.

Belgiško šokolado triufeliai su lengvu 
degtinės poskoniu, puikiai derantys prie 
arbatos ar kavos.

4,50 Eur - 130 g.
6,80 Eur - 120 g.

Figos juodajame
šokolade

Triufeliai su 
baltuoju šokoladu



Švelnūs belgiško šokolado triufeliai, padengti
liofilizuotomis avietėmis, vertinantiems
saldžiarūgštį ir išskirtinį skonį.

Belgiško juodojo šokolado triufeliai su švelniu 
kavos ir medaus poskoniu, puikiai derantys 
prie arbatos ar kavos.

6,00 Eur - 110 g. 6,80 Eur - 110 g.

Triufeliai su
liofilizuotomis avietėmis

Triufeliai su
kava ir medumi



Karamelizuoto baltojo šokolado ir Maldon 
druskos derinys, po kuriuo slepiasi 
paskrudintas lazdyno riešutas.

Dražė saldainiai su liofilizuotomis avietėmis, 
juoduoju šokoladu ir paskrudintu lazdyno 
riešutu. Puikus pasirinkimas mėgstantiems 
šokoladinius gardėsius su rūgštele.

6,50 Eur - 130 g.
6,50 Eur - 120 g.

Lazdynas su
karamelizuotu baltuoju šokoladu

Lazdynas su
liofilizuotomis avietėmis



Dražė su skrudintais migdoliniais riešutais, 
pienišku šokoladu, traškiais kvietiniais 
dribsniais, Maldon druska ir 100% kakava.

Dražė su migdoliniais riešutais, pienišku ir 
54% juoduoju šokoladu, traškiais kvietiniais 
dribsniais, Maldon druska ir aukso dulkėmis.

6,50 Eur - 130 g. 6,50 Eur - 130 g.

Migdolas su
kakava

Migdolas su
Maldon druska



Laužytas pieniškas šokoladas, pagardintas
karamelizuotais lazdyno riešutais, 
migdolais ir džiovintomis slyvomis.

Sirupe virti apelsinų griežinėliai, mirkyti 
juodajame šokolade, tinkantys net 
didžiausiems skonio gurmanams.

Laužytas juodasis šokoladas yra 
klasika, pagardinta karamelizuotais 
migdolų ir lazdynų riešutais bei 
sirupe virtomis apelsinų žievelėmis.

Laužytas pieniškas
šokoladas

Apelsinai
šokolade

Laužytas juodasis
šokoladas

4,50 Eur - 130 g.4,05 Eur - 100 g.

4,50 Eur - 130 g.



M A Ž I E J I
D O V A N Ų

R I N K I N I A I

15 - 35 Eur



Triufelių rinkinys: triufeliai 
su baltuoju šokoladu, 
triufeliai su kava ir 
medumi.

Dražė rinkinys: migdolų 
dražė su 100% kakava, 
migdolų dražė su Maldon 
druska.

Triufelių ir dražė rinkinys: 
lazdyno dražė bei 
triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis.

Dovanų rinkinys
Nr. 1

Dovanų rinkinys
Nr. 2

Dovanų rinkinys
Nr. 3



Triufelių rinkinys: triufeliai su kava ir 
medumi, triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis, triufeliai su baltuoju 
šokoladu.

Dražė rinkinys: migdolų dražė su 
Maldon druska, lazdyno dražė su 
liofilizuotomis avietėmis, migdolų 
dražė su 100% kakava.

Dovanų rinkinys
Nr. 4

Dovanų rinkinys
Nr. 5



Dražė ir triufelių rinkinys: lazdyno 
dražė su karamelizuotu baltuoju 
šokoladu, triufeliai su kava ir medumi, 
triufeliai su baltuoju šokoladu.

Dražė ir triufelių rinkinys: migdolų 
dražė su Maldon druska, migdolų 
dražė su 100% kakava, triufeliai su 
baltuoju šokoladu.

Dovanų rinkinys
Nr. 6

Dovanų rinkinys
Nr. 7



Rinkinyje: 3 regioniniai juodieji šokoladai 
- „Inaya“ (65%), „Saint Domingue“ (70%), 
„Alto El Sol“ (65%), triufeliai su kava ir 
medumi bei triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis.

Rinkinyje: 3 regioniniai juodieji šokoladai 
- „Inaya“ (65%), „Saint Domingue“ (70%), 
„Alto El Sol“ (65%), pieniškas laužytas 
šokoladas bei apelsinai šokolade.

Dovanų rinkinys
Nr. 8

Dovanų rinkinys
Nr. 9



Rinkinyje: Pieniškas laužytas šokoladas, 
apelsinai šokolade, migdolų dražė su 
Maldon druska bei lazdyno dražė su 
liofilizuotomis avietėmis.

Rinkinyje: 3 regioniniai juodieji šokoladai 
- „Inaya“ (65%), „Saint Domingue“ 
(70%), „Alto El Sol“ (65%), pieniškas 
laužytas šokoladas bei lazdyno dražė su 
karamelizuotu baltuoju šokoladu.

Dovanų rinkinys
Nr. 10

Dovanų rinkinys
Nr. 11



Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).

Rinkinyje: 3 regioniniai juodieji šokoladai 
- „Inaya“ (65%), „Saint Domingue“ (70%), 
„Alto El Sol“ (65%) bei 12 vnt. macarons.

Rinkinyje: 3 regioniniai juodieji šokoladai 
- „Inaya“ (65%), „Saint Domingue“ (70%), 
„Alto El Sol“ (65%) bei 6 vnt. macarons.

Dovanų rinkinys
Nr. 12

Dovanų rinkinys
Nr. 13



Rinkinyje: triufeliai su baltuoju šokoladu, 
triufeliai su liofilizuotomis avietėmis bei 
12 vnt. macarons.

Rinkinyje: triufeliai su baltuoju šokoladu, 
triufeliai su liofilizuotomis avietėmis bei 6 
vnt. macarons.

Dovanų rinkinys
Nr. 14

Dovanų rinkinys
Nr. 15

Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).



Rinkinyje: 6 regioniniai šokoladai – juodasis 
„Madagascar“ (67%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%) (2 vnt.), juodasis „Alto El 
Sol“ (65%), pieniškas „Alunga“ šokoladas 
(40%) bei juodasis „Inaya“ (65%).

Rinkinyje: triufeliai su baltuoju šokoladu, 
triufeliai su liofilizuotomis avietėmis, 
migdolų dražė su Maldon druska bei 
lazdyno dražė su karamelizuotu baltuoju 
šokoladu.

Dovanų rinkinys
Nr. 16

Dovanų rinkinys
Nr. 17



D I D I E J I
D O V A N Ų

R I N K I N I A I

36 - 70 Eur



Rinkinyje: 10 regioninių šokoladų (5 
rūšių, po du vienetus) – juodasis „Alto 
El Sol“ (65%), juodasis „Inaya“ (65%), 
pieniškas „Alunga“ (40%), juodasis 
„Saint Domingue“ (70%) bei juodasis 
„Madagascar“ (67%).

Rinkinyje: triufeliai su baltuoju šokoladu, 
triufeliai su kava ir medumi, migdolų 
dražė su 100% kakava, figos juodajame 
šokolade, lazdyno dražė su karamelizuotu 
baltuoju šokoladu, lazdyno dražė su 
liofilizuotomis avietėmis, triufeliai su 
liofilizuotomis avietėmis bei migdolų dražė 
su Maldon druska.

Dovanų rinkinys
Nr. 18

Dovanų rinkinys
Nr. 19



Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – pieniškas 
„Alunga“ (40%), juodasis „Alto el sol“ (65%), 
juodasis „Inaya“ (65%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%), juodasis „Madagascar“ 
(67%), triufeliai su liofilizuotomis avietėmis, 
triufeliai su baltuoju šokoladu, triufeliai su kava 
ir medumi bei figos juodajame šokolade.

Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – 
pieniškas „Alunga“ (40%), juodasis „Alto 
el sol“ (65%), juodasis „Inaya“ (65%), 
juodasis „Saint Domingue“ (70%), juodasis 
„Madagascar“ (67%), pieniškas laužytas 
šokoladas, triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis bei triufeliai su baltuoju šokoladu.

Dovanų rinkinys
Nr. 20

Dovanų rinkinys
Nr. 21



Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – pieniškas 
„Alunga“ (40%), juodasis „Alto el sol“ (65%), 
juodasis „Inaya“ (65%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%), juodasis „Madagascar“ 
(67%), laužytas juodasis šokoladas bei 
apelsinai šokolade.

Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – pieniškas 
„Alunga“ (40%), juodasis „Alto el sol“ (65%), 
juodasis „Inaya“ (65%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%), juodasis „Madagascar“ 
(67%), lazdyno dražė su liofilizuotomis 
avietėmis, karamelizuoto baltojo šokolado 
lazdynų dražė bei 6 vnt. macarons.

Dovanų rinkinys
Nr. 22

Dovanų rinkinys
Nr. 23

Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).



Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – pieniškas 
„Alunga“ (40%), juodasis „Alto el sol“ (65%), 
juodasis „Inaya“ (65%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%), juodasis „Madagascar“ 
(67%) bei 18 vnt. macarons rinkinys.

Dovanų rinkinys
Nr. 25

Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).

Rinkinyje: 5 regioniniai šokoladai – pieniškas 
„Alunga“ (40%), juodasis „Alto el sol“ (65%), 
juodasis „Inaya“ (65%), juodasis „Saint 
Domingue“ (70%), juodasis „Madagascar“ 
(67%) bei 12 vnt. macarons rinkinys.

Dovanų rinkinys
Nr. 24



Rinkinyje: triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis, migdolų dražė su Maldon 
druska, lazdyno dražė su karamelizuotu 
baltuoju šokoladu, lazdyno dražė su 
liofilizuotomis avietėmis bei 12 vnt. 
macarons.

Rinkinyje: triufeliai su liofilizuotomis 
avietėmis, migdolų dražė su Maldon druska, 
lazdyno dražė su karamelizuotu baltuoju 
šokoladu, lazdyno dražė su liofilizuotomis 
avietėmis bei 18 vnt. macarons.

Dovanų rinkinys
Nr. 26

Dovanų rinkinys
Nr.27

Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).



Rinkinyje: pieniškas laužytas šokoladas, 
migdolų dražė su 100% kakava, lazdyno dražė 
su karamelizuotu baltuoju šokoladu bei 12 vnt. 
macarons.

Rinkinyje: pieniškas laužytas šokoladas, 
migdolų dražė su 100% kakava, lazdyno 
dražė su karamelizuotu baltuoju šokoladu 
bei 18 vnt. macarons.

Dovanų rinkinys
Nr. 28

Dovanų rinkinys
Nr. 29

Rinkiniuose esantiems macarons sausainiams 
reikalingos specialios laikymo sąlygos (0 - (+6)°C).



uzsakymai@alisokoladine.lt
+370 675 411 48

DĖL UŽSAKYMŲ KREIPKITĖS:



MUS RASITE:

Vilniaus g. 31, Vilnius
I-VII 10-21h

Saltoniškių g. 9, Vilnius, PC PANORAMA
I-V 8-22h
VI 10-22h
VII 10-21h

Laisvės al. 41, Kaunas
I – V 9-19h
VI 10-20h
VII 10-19


