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 LT EN 

Sudedamosios dalys:/ 
Ingredients: 

pomidorų tyrė (60 %), spirito actas, cukrus, 
vanduo, druska, prieskonių ekstraktai 

tomato puree (60 %), spirit vinegar, 
sugar, water, salt, spice extracts 

   

 Vidutinis maistingumas:/ Nutrition declaration: 

 100 g  
Energinė vertė/ energy 335 kJ/ 80 kcal  
Riebalai/ fat 0 g  
Iš kurių sočiųjų riebalų 
rūgščių/ of which saturates 

0 g  

Angliavandeniai/ 
carbohydrate 

18 g  

Iš kurių cukrų/ of which 
sugars 

17 g  

Baltymai/ protein 1,1 g  
Druska/ salt 2,2 g  
   
 Fizikocheminiai rodikliai/ physical and 

chemical properties 
 

Brix/Dry matter, % 26 ± 1,5  
Rūgštingumas (pagal acto 

r.)/ acidity (as acetic acid), % 
-  

pH 3,8 ± 0,2  
 GMO deklaracija/ GMO warranty  
 

Produktas atitinka Europos sąjungos GMO 
reglamento reikalavimus ir nėra nei 
genetiškai modifikuotas nei pagamintas iš 
genetiškai modifikuotų organizmų. 

Product complies with the European 
Community`s GMO legislation and is 
neither genetically modified or 
derived from genetically modified 
organisms. 

 

Alergenų informacija (pagal 1169/2011 reikalavimus)/ Allergen information 

Glitimo turintys javai (t.y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų 

sukryžmintos atmainos) ir jų produktai/ Cereals containing gluten, namely: wheat (such as 

spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their hybridised strains, and products 

thereof 

ne no 

Vėžiagyviai ir jų produktai/ Crustaceans and products thereof ne no 

Kiaušiniai ir jų produktai/ Eggs and products thereof  ne no 

Žuvys ir jų produktai/ Fish and products thereof ne no 

Žemės riešutai ir jų produktai/ Peanuts and products thereof ne no 

Sojų pupelės ir jų produktai/ soybeans and products thereof ne no 

Pienas ir jo produktai/ milk and products thereof (including lactose) ne no 

Riešutai, t.y. migdolai, lazdyno riešutai, graikiniai riešutai, anakardžiai, pekaninės karijos, 

brazilinės bertoletijos, pistacijos ir makadamijos ar Kvinslendoriešutai bei jų produktai/ 
ne no 
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Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio 

nuts, macadamia or Queensland nuts and products thereof,  

Salierai ir jų produktai/ celery and products thereof ne no 

Garstyčios ir jų produktai/ mustard and products thereof ne no 

Sezamo sėklos ir jų produktai/ sesame seeds and products thereof ne no 

Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10mg/l, visame 

SO2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams/ Sulphur dioxide and sulphites at 

concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO 2 which are 

to be calculated for products as proposed ready for consumption 

ne no 

Lubinai ir jų produktai/ Lupin and products thereof ne no 

Moliuskai ir jų produktai/ Molluscs and products thereof ne no 

   

 Grynasis kiekis:/ Net quantity  

 500 g; 1000 g; 1250 g  

 Pakuotė/ Sale package  

 10 vnt.; 8 vnt.; 8 vnt. 10 units; 8 units; 8 units 

 Geriausias iki:/ Best before  

 
Nuo pagaminimo datos neatidarytas 18 mėn. 

From production date unopened 18 
month. 

 Laikymo sąlygos:/ Storage conditions  

 
Neatidarius nuo +4 iki +25 ⁰C. Atidarius laikyti 
šaldytuve (iki +8 ⁰C). 

Unopened package from +4 till +25 
⁰C. After opening store at fridge (till 
+8 ⁰C). 

 Kilmės šalis:/ Country of origin  

 Švedija Sweden 

 Platintojas:/ Distributor  

 UAB Orkla Foods Lietuva, Veiverių 134 C, 
Kaunas, Lietuva 

UAB Orkla Foods Lietuva, Veiverių 
134 C, Kaunas, Lietuva 

   

 Standartai-sertifikatai:/ Standards-certificates  

 BRC; OFSS  

   

 Paruošta pagal specifikaciją:/ prepared by:  

 60635 24-03-2017 
60075 24-03-2017 
60155 24-03-2017 

 

 


