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FOODIN yra suomių šeimos verslas, kuriam būdinga aistra kurti geresnę maisto kultūrą. Pagrindinis
tikslas – produktai turi būti naudingi vartotojui, ūkininkui ir aplinkai.
FOODIN istorija prasidėjo daugiau nei prieš dešimt metų, kai įkūrėjas Lasse Jalkanen nusprendė
pagerinti savo sveikatą ir produktyvumą maisto pagalba. Tuo metu Suomijoje nebuvo tinkamų
produktų, todėl jų reikėjo ieškoti ir užsisakyti iš kitų pasaulio šalių. Tuo pat metu Lasse pradėjo domėtis
maisto ir žaliavų kilme.

„Supratau kaip kokybiškas maistas ir subalansuota mityba maitina mano kūną, taip pat sužinojau, kaip
nepaprastai galėjau paveikti tų žmonių gyvenimą džiunglėse tiesiog pirkdamas jų pagamintas žaliavas“,
– Lasse savo pirmoje kelionėje pas Brazilijos Amazonės ūkininkus.

Lasse iki šiol puikiai prisimena šią idėją ir jausmą, kaip norėjo paremti ir padėti sunkiai, "su didele
širdimi" dirbantiems ūkininkams, perkant viską, ką tik jie galėjo pagaminti. Pagrindinė idėja “Dalintis
laime” gimė dar prieš prekinio ženklo atsiradimą.

Maria Jalkanen prisijungė prie FOODIN 2015 m. ir ankstesnė Marijos patirtis toje pačioje srityje
sustiprino bendras FOODIN pažangos idėjas. Sutelkdami dėmesį į FOODIN, Lasse ir Maria rado
galimybę paveikti tai, kas, jų manymu, yra svarbu, t.y. maisto gamybos grandinę nuo ūkininko iki
galutinio vartotojo.
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KAKAVA IR ŠOKOLADO
SKANĖSTAI



Garantuojama kelionė į tikrosios kakavos skonių ir kvapų oazę!

100 % pirminės Criollo veislės kakavos pupelės Amazonės atogrąžų miškuose etiškai ir ekologiškai
auginamos nedidelių 10 - 15 šeimų bendruomenės, tausojant aplinką ir didelį dėmesį skiriant gamtos
įvairovės išsaugojimui. Glaudus bendradarbiavimas užtikrina ūkininkų ir jų vaikų išsilavinimą,
pragyvenimą ir teisingą atlyginimą, ūkininkavimo metodų plėtrą ir geriausius ūkininkavimo pagrindus.

Organic sertifikatas garantuoja sąžiningą elgesį su gamta, gyvūnais ir žmonėmis.
SPP sertifikatas užtikrina lėšas vaikų mokymuisi bei leidžia stebėti ūkininkų veiklą.
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Po nokinimo kakavos pupeles surenka ūkininkai ir pristato į bendrą stotį sekančiam fermentavimo ir
džiovinimo etapui. Kakavos pupelės fermentuojamos maždaug 4 - 5 dienas. Dėl fermentacijos
atsiskleidžia kakavos pupelių aromatai, o jų spalva keičiasi nuo violetinės iki sodriai rudos. Natūralios
fermentacijos metu yra reguliariai stebima temperatūra, kad pupelės neperrūgtų. Tada jos
perpjaunamos per pusę, kad būtų įvertinta, kaip gerai fermentuojasi, o vėliau yra džiovinamos.

Kakavos pupeles nulupus ir susmulkinus gaunamos kakavos granulės. Toliau jas malant tradiciniu
akmens malimo būdu yra išgaunama aksomiškai minkšta ir gardi kakavos masė. Iš jos spaudžiamas
kakavos sviestas ir galiausiai malant minkštimą yra gaunami kakavos milteliai.

Su rūpesčiu ir meile pagamintas burnoje tirpstantis šokoladas sukurtas malant tradiciniuose akmens
malūnuose, kurių gigantiškos girnos nepertraukiamai sukasi 2 - 3 dienas. Sunkus šlifavimo judesys
gamybos metu pakelia temperatūrą keliais laipsniais, bet niekada neviršija 42 laipsnių, todėl produktas
išlieka žalias su visomis naudingomis medžiagomis.
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EKOLOGIŠKOS KAKAVOS GRANULĖS (200 g ir 750 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos kakavos granulės.
100 g produkto energinė vertė: 2423 kJ / 588 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 51,6 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 32,3 g; Angliavandeniai 4,7 g, iš kurių cukrų <0,1
g; Skaidulinės medžiagos 24,5 g; Baltymai 14 g; Druska <6 mg.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKA KAKAVOS MASĖ (200 g ir 750 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiška kakavos masė.
100 g produkto energinė vertė: 2423 kJ / 588 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 51,6 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 32,3 g; Angliavandeniai 4,7 g, iš kurių cukrų <0,1
g; Skaidulinės medžiagos 24,5 g; Baltymai 14 g; Druska <6 mg.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKAS KAKAVOS SVIESTAS (250 g ir 750 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kakavos sviestas.
100 g produkto energinė vertė: 3766 kJ / 900 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 100 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 60 g; Angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g;
Baltymai 0 g; Druska 0 mg.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKI KAKAVOS MILTELIAI (250 g ir 750 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški kakavos milteliai.
100 g produkto energinė vertė: 1492 kJ / 358 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 12 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 7 g; Angliavandeniai 22 g, iš kurių cukrų 0,8 g;
Baltymai 28 g; Druska <0,1 mg.
Kilmės šalis: Peru.



SU LAZDYNO RIEŠUTŲ GABALIUKAIS 56 %
Sudedamosios dalys: Kakavos pupelės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, lazdyno
riešutai*, Bacillus coagulans probiotikai. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 494,98 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 37,22 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 23,2 g;
Angliavandeniai 33,98 g, iš kurių cukrų 31,96 g; Skaidulinės medžiagos 13,58 g; Baltymai
6,02 g; Druska 0,002 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija. 7

EKOLOGIŠKI RANKŲ DARBO ŽALIEJI ŠOKOLADAI (40 g):

INTENSYVUSIS 90 %
Sudedamosios dalys: Kakavos granulės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, vanilė*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2432 kJ / 581 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 51,2 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 30,5 g; Angliavandeniai 14 g, iš kurių cukrų
9,9 g; Skaidulinės medžiagos 18,8; Baltymai 10,4 g; Druska 0,21 g.
Kilmės šalis: Peru, Indonezija, Uganda. Gamybos šalis: Suomija.

AMAZONIŲ JUODASIS 70 %
Sudedamosios dalys: Kakavos pupelės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, vanilė*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2267 kJ / 542 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 43,3 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 26,1 g; Angliavandeniai 30,7 g, iš kurių
cukrų 26,8 g; Skaidulinės medžiagos 13 g; Baltymai 7,4 g; Druska 0,26 g.
Kilmės šalis: Peru, Indonezija, Uganda. Gamybos šalis: Suomija.
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SU LAUKINĖMIS MĖLYNĖMIS 54 %
Sudedamosios dalys: Kakavos granulės*, kokosų cukrus*, laukinės mėlynės*, kakavos
sviestas*, kakavos sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1956 kJ / 468 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 35 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 22 g;
Angliavandeniai 31 g, iš kurių cukrų 27,7 g; Skaidulinės medžiagos 17,6 g; Baltymai 7,3 g;
Druska <0,1 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

SU BRAŠKĖMIS 53 %
Sudedamosios dalys: Kakavos granulės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, šaltyje
džiovintų braškių milteliai*, vanilė*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2598 kJ / 621 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 53 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 29,9 g;
Angliavandeniai 27,5 g, iš kurių cukrų 25,1 g; Baltymai 6 g; Druska 0,06 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

SU APELSINAIS IR CHAI PRIESKONIAIS 52 %
Sudedamosios dalys: Kakavos pupelės*, kakavos sviestas*, kokosų cukrus*, vanilė*,
kokosų drožlės*, Ceilono cinamonas*, kardamonas*, gvazdikėliai*, imbieras*, apelsinų
aliejus*, jūros druska. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2105 kJ / 504 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 28,1 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 21,8 g;
Angliavandeniai 32 g, iš kurių cukrų 28,7 g; Baltymai 7,7 g; Druska 0,01 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

SU IMBIERINIŲ MEDUOLIŲ PRIESKONIAIS 51 %
Sudedamosios dalys: Kakavos granulės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, kokosų
drožlės*, Ceilono cinamonas*, muskato riešutai*, gvazdikėliai*, kardamonas*, kvapieji
pipirai*, muskato riešuto žiedai*, imbieras*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1965 kJ / 470 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 33,2 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 21,2 g;
Angliavandeniai 36,4 g, iš kurių cukrų 32,4 g; Skaidulinės medžiagos 14 g, Baltymai 6,2 g;
Druska <0,1 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

SU KOKOSŲ PIENU 41 %
Sudedamosios dalys: Kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, kakavos granulės*, kokosų
pieno milteliai*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2308 kJ / 552 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 42,8 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 28,6 g;
Angliavandeniai 37,3 g, iš kurių cukrų 34,6 g; Skaidulinės medžiagos 5,3 g, Baltymai 4,4
g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Peru, Indonezija, Vietnamas. Gamybos šalis: Suomija.
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EKOLOGIŠKOS BRAŠKĖS SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (50 g)
Sudedamosios dalys: 90 % neapdorotas šokoladas* (kokosų cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, kakavos granulės*), 10 % šaltyje džiovintos braškės*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2233,3 kJ / 534,3 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 39,7 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 26,7 g; Angliavandeniai 39,9 g, iš
kurių cukrų 36,4 g; Skaidulinės medžiagos 4,6 g; Baltymai 4,2 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS AVIETĖS SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (50 g)
Sudedamosios dalys: 90 % neapdorotas šokoladas* (kokosų cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, kakavos granulės*), 10 % šaltyje džiovintos avietės*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2178 kJ / 521 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 39,7 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 26,7 g; Angliavandeniai 36,7 g, iš kurių
cukrų 34,7 g; Skaidulinės medžiagos 4,6 g; Baltymai 4,15 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI ANAKARDŽIAI SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (60 g)
Sudedamosios dalys: Anakardžiai*, kakavos pupelės*, kokosų cukrus*, kakavos
sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2151 kJ / 514 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 38 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 22 g; Angliavandeniai 31 g, iš kurių cukrų 14
g; Skaidulinės medžiagos 8 g; Baltymai 11 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Vietnamas, Peru, Indonezija. Gamybos šalis: Suomija.
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EKOLOGIŠKI MIGDOLAI SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (60 g)
Sudedamosios dalys: Migdolai*, kakavos pupelės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2148 kJ / 513 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 41,4 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 14,7 g; Angliavandeniai 26 g, iš kurių cukrų
24,4 g; Skaidulinės medžiagos 7 g; Baltymai 11 g; Druska 0,15 g.
Kilmės šalis: Italija, Peru, Indonezija. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI LAZDYNO RIEŠUTAI SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (60 g)
Sudedamosios dalys: 60 % neapdorotas šokoladas* (kokosų cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, kakavos granulės*), 40 % lazdyno riešutai*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2443 kJ / 584 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 49,5 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 18,5 g; Angliavandeniai 31,1 g, iš kurių
cukrų 23,9 g; Skaidulinės medžiagos 6,2 g; Baltymai 7,6 g; Druska 0,22 g.
Kilmės šalis: Peru, Indonezija, Turkija. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI BRAZILIŠKI RIEŠUTAI SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (60 g)
Sudedamosios dalys: Brazilinės bertoletijos*, kakavos pupelės*, kokosų cukrus*,
kakavos sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2351 kJ / 562 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 49,3 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 29 g; Angliavandeniai 20 g, iš kurių cukrų 8
g; Skaidulinės medžiagos 10 g; Baltymai 12 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Bolivija / Brazilija, Peru, Indonezija. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS IMBIERAS SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (70 g)
Sudedamosios dalys: Imbieras*, cukranendrių cukrus*, kakavos pupelės*, kokosų
cukrus*, kakavos sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2017 kJ / 482 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 32 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 19 g; Angliavandeniai 45 g, iš kurių cukrų 28
g; Skaidulinės medžiagos 12 g; Baltymai 8 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS ŠILKMEDŽIO UOGOS SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (70 g)
Sudedamosios dalys: Šilkmedžio uogos*, kakavos pupelės*, kokosų cukrus*, kakavos
sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1929 kJ / 461 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 25 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 15 g; Angliavandeniai 54 g, iš kurių cukrų 30
g; Skaidulinės medžiagos 12 g; Baltymai 7 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Turkija, Peru, Indonezija. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS GOJI UOGOS SU ŽALIUOJU ŠOKOLADU (70 g)
Sudedamosios dalys: Dygliuotasis ožerškis*, kakavos pupelės*, kokosų cukrus*,
kakavos sviestas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2059 kJ / 492 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 31 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 20 g; Angliavandeniai 43 g, iš kurių cukrų 32
g; Skaidulinės medžiagos 13 g; Baltymai 10 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Kinija, Peru, Indonezija. Gamybos šalis: Suomija.
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EKOLOGIŠKOS BRAŠKĖS SU BALTUOJU ŠOKOLADU (50 g)
Sudedamosios dalys: 90 % baltas šokoladas* (žalias cukranendrių cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, jūros druska), 10 % šaltyje džiovintos braškės*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2474,15 kJ / 591,90 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 40,87 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 24,35 g; Angliavandeniai 54,33 g,
iš kurių cukrų 50,20 g; Baltymai 1,69 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS AVIETĖS SU BALTUOJU ŠOKOLADU (50 g)
Sudedamosios dalys: 90 % baltas šokoladas* (žalias cukranendrių cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, jūros druska), 10 % šaltyje džiovintos avietės*.
*ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2411,15 kJ / 575 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 40,8 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 24,70 g; Angliavandeniai 50,1 g, iš
kurių cukrų 48,4 g; Baltymai 1,6 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI ANAKARDŽIAI SU BALTUOJU ŠOKOLADU (60 g)
Sudedamosios dalys: 55 % baltas šokoladas* (žalias cukranendrių cukrus*, kakavos
sviestas*, kokosų pieno milteliai*, jūros druska), 45 % anakardžiai*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 2416,88 kJ / 578,20 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 41,51 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 19,43 g; Angliavandeniai 43,28 g,
iš kurių cukrų 32,40 g; Baltymai 7,86 g; Druska 0,02 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.



LAZDYNO RIEŠUTŲ IR ŽALIOJO ŠOKOLADO KREMAS HERKKUISA
BE CUKRAUS (230 g)
Sudedamosios dalys: 17 % lazdyno riešutai*, kokosų drožlės*, kokosų aliejus*,
eritritolis*, tapijokos krakmolas*, 8,4 % kakavos milteliai*, kokosų milteliai*,
kokosų pieno milteliai*, 5 % kakavos sviestas*, saulėgrąžų lecitinas, jūros
druska, vanilės ekstrakto milteliai, natūralūs vanilės aromatai. *ekologiška
100 g produkto energinė vertė: 2128 kJ / 509 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 46,2 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių
31 g; Angliavandeniai 8,8 g, iš kurių cukrų 3,5 g; Skaidulinės medžiagos 20,2 g;
Baltymai 7,4 g; Druska 0,2 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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BALTOJO ŠOKOLADO KREMAS HERKKUISA BE CUKRAUS (230 g)
Sudedamosios dalys: Anakardžiai*, kokosų aliejus*, kokosų drožlės*,
eritritolis*, tapijokos krakmolas*, kokosų pieno milteliai*, 1 % kakavos sviestas*,
natūralūs kvapikliai, saulėgrąžų lecitinas, jūros druska, vanilės ekstrakto
milteliai*. *ekologiška
100 g produkto energinė vertė: 2328 kJ / 557 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 50,7 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių
38,3 g; Angliavandeniai 12,2 g, iš kurių cukrų 3,3 g; Skaidulinės medžiagos 14
g; Baltymai 6,5 g; Druska 0,4 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.



KOKOSŲ PRODUKTAI



Ekologiškuose miškuose skatinama biologinė įvairovė...

FOODIN investuoja ir ypač orientuojasi į pirminės žaliavų gamybos etapus ir auginamos aplinkos
gerovę, nes jos svarba visos pasaulinės ekosistemos atžvilgiu yra didelė. Pirmenybė teikiama
smulkiems šeimų ūkiams, kurie puoselėja miškus ir užtikrina natūralią biologinę įvariovę juose.

14

EKOLOGIŠKI KOKOSŲ TRAŠKUČIAI (150 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški kokosai.
Kilmės šalis: Šri Lanka.

Šis universalus produktas apdorotas žemoje temperatūroje, todėl
išsaugojamos visos maistinės medžiagos. Galima naudoti įvairių desertų
puošimui, taip pat košėms, riešutų bei uogų padažams, kokteiliams.
Rekomenduojama išbandyti su įvairiais sūriais bei aštriais patiekalais.

EKOLOGIŠKI KOKOSŲ MILTAI (350 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški kokosų milltai.
Kilmės šalis: Filipinai.

Kokosų miltuose natūraliai nėra glitimo. Jie gaminami iš grynos kokosų
masės išspaudžiant aliejų. Gamybos procese nėra naudojamos jokios
cheminės medžiagos. Dažnai naudojami norint tradiciniuose kepiniuose
padidinti skaidulinių medžiagų kiekį. Taip pat norint sumažinti pridėtinio
cukraus naudojimą, nes kokosų miltai yra natūraliai saldesnio skonio.
Gali būti naudojame net ledų ar kitų desertų gamyboje!
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EKOLOGIŠKAS KOKOSŲ ALIEJUS (400 ml ir 1 l)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas šalto spaudimo kokosų aliejus.
Kilmės šalis: Filipinai.

Foodin kokosų aliejus gaminamas ypač švelniai ir atsargiai žemoje
temperatūroje lėtai spaudžiant. Šis kokosų aliejus gaminamas
naudojant tik šviežią kokosų masę, kuri buvo auginama tvariai,
gerbiant gamtą ir žmones. Foodin kokosai, iš kurių gaunamas aliejus,
yra auginami kaip miškas, kuriame atsižvelgiama į aplinkos gerovę ir
išsaugoma biologinė įvairovė. Kokosai renkami lipant ant medžio
viršūnių arba naudojamos ilgos lazdelės su peiliu gale. Jie nulupami,
n uplaunami, po to spaudžiami per dvi valandas ir tai užtikrina
šviežiausią skonį. Sąžiningos prekybos sertifikatas garantuoja
teisingesnę kompensaciją ūkininkams už atliktą darbą ir pagerina
ūkininkų bendruomenių gyvenimo sąlygas.

EKOLOGIŠKA KOKOSŲ MASĖ (400 ml ir 1 l)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas ir šviežias kokosų minkštimas.
100 g produkto energinė vertė: 2761 kJ / 660 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 64,53 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 57,22 g; Angliavandeniai 7,35 g, iš kurių cukrų 7,35 g;
Skaidulinės medžiagos 16,3 g; Baltymai 6,88 g; Druska 0,004 g.
Kilmės šalis: Filipinai.
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EKOLOGIŠKAS KOKOSŲ NEKTARAS (250 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kokosų nektaras.
100 g produkto energetinė vertė: 1109 kJ / 256 kcal. 100 g produkto
maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0 g;
Angliavandeniai 64 g, iš kurių cukrų 62 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Indonezija.

EKOLOGIŠKAS KOKOSŲ CUKRUS (230 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kokosų cukrus.
100 g produkto energetinė vertė: 1255 kJ / 300 kcal. 100 g produkto
maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0 g;
Angliavandeniai 91,9 g, iš kurių cukrų 86,6 g; Baltymai 1,2 g; Druska 0,5 g.
Kilmės šalis: Indonezija.

FOODIN kokosų nektaras yra surenkamas iš kokosų žiedų etiškai ir tvariai.
Tai ekologiškiausi saldikliai pasaulyje! Skonis primena skrudintą karamelę.

Turi žemą glikeminį indeksą.



EKOLOGIŠKAS KOKOSŲ KREMAS (330 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kokosų minkštimas.
100 g produkto energetinė vertė: 728 kJ / 174 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 17,5 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių
16,5 g; Angliavandeniai 2,5 g, iš kurių cukrų 1,9 g; Baltymai 1,7 g; Druska <0,1 g.
Kilmės šalis: Vietnamas.

Foodin ekologiškas kokosų kremas nėra homogenizuotas, todėl išsaugojamos visos
maistinės medžiagos, bet tai gali turėti įtakos riebalų atsiskyrimui. Jei pastebėjote,
kad pieno riebalai išsiskyrė į gabalėlius arba ant paviršiaus, pabandykite suplakti
arba lengvai pašildyti. Foodin ekologišką kokosų kremą labai paprasta naudoti. Jis
supakuotas į uždaromą TetraPak indelį su cukranendrių dangteliu.

EKOLOGIŠKAS KOKOSŲ VANDUO (330 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kokosų vanduo.
100 g produkto energetinė vertė: 63,5 kJ / 15,2 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0 g;
Angliavandeniai 3,9 g, iš kurių cukrų 3,3 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Vietnamas.
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SUPERMAISTAS IR
GĖRIMAI
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EKOLOGIŠKI ŽALIEJI MILTELIAI (200 g)
Sudedamosios dalys: Kviečių želmėnys*, miežių želmenys*,
liucerna*, spirulina*, lapiniai kopūstai*, špinatai*, dilgėlės*, chlorella*,
Moringa lapai*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 9580 kJ / 229 kcal.  100 g
produkto maistinė vertė: Riebalai 4 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 0,4 g; Angliavandeniai 15 g, iš kurių cukrų 0 g; Baltymai 32,8
g; Druska <0,1 g; Skaidulos 24 g; Vitaminas A 480 µg (60 %*);
Vitaminas B1 2,43 mg (220 %*); Vitaminas B2 3,07 mg (219 %*);
Vitaminas B3 7,1 mg (44 %*); Vitaminas B6 4,63 mg (330 %*);
Vitaminas B9 366 µg (183 %*); Vitaminas C 180 mg (225 %*);
Vitaminas E 1378 mg (11483 %*); Geležis 73 mg (521 %*); Kalcis
1000 mg (125 %*). *referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS BIČIŲ ŽIEDADULKĖS (100 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos bičių žiedadulkės.
100 g produkto energetinė vertė: 1594 kJ / 381 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 6,1 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 2,3 g; Angliavandeniai 62,1 g, iš kurių cukrų 45,1 g;
Skaidulos 8,4 g; Baltymai 25 g; Druska <0,1 g; Geležis 4,3 mg (34
%*); Vitaminas C 28 mg (35 %*); Vitaminas B1 0,8 mg (73 %*);
Vitaminas B2 0,5 mg (36 %*); Vitaminas B3 8,9 mg (56 %*).
*referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Ispanija.

EKOLOGIŠKI SUPERMACA MILTELIAI (200 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiška Peruvinė pipirnė.
100 g produkto energetinė vertė: 300 kcal. 
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 1,3 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 0 g; Angliavandeniai 69,2 g, iš kurių cukrų 24 g;
Baltymai 14 g; Druska 0 g; Kalcis 250 mg (31 %*); Kalis 2000 mg
(100 %*); Geležis 14,8 mg (106 %*); Manganas 0,8 mg (40 %*);
Vitaminas C 285 mg (356 %*). *referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Peru.
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ŠIAURĖS UOGŲ MILTELIAI (120 g)
Sudedamosios dalys: Mėlynės*, bruknės*, juodieji serbentai*, šaltalankiai*,
aronijos*, avietės*, spanguolės*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1079 kJ / 258 kcal. 
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 4,1 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 0,5 g; Angliavandeniai 50,3 g, iš kurių cukrų 28 g; Baltymai 5 g;
Druska 0,04 g; Skaidulos 28 g.
Kilmės šalis: Suomija.

SUOMIJOS GAMTOS MILTELIŲ MIŠINYS (100 g)
Sudedamosios dalys: Dilgėlės, mėlynės, bruknės, Įžulnusis skylenis (Chaga
grybas), Eglės alus, rožių šaknis, pušies žievės ekstraktas, probiotikai BC30
Bacillus Coagulans.
Kilmės šalis: Suomija.

ŠEŠIŲ GRYBŲ MIŠINYS (40 g)
Sudedamosios dalys: Kininis kordicepsas, Gericijus (Lion's Mane), Įžulnusis
skylenis (Chaga grybas), Tikrinis blizgutis (Reishi grybas), Valgomasis
dantenis (Shitake), Kuokštinė grifonė (Maitake) ekstraktų milteliai.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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“SMOOTHIE MIX BERRY” UOGŲ IR ŽALIASIS MIŠINYS (360 g)
Sudedamosios dalys: Išrūgų baltymų milteliai, uogų miltelių mišinys (juodųjų
serbentų*, acerola vyšnių*, liofilizuotų aviečių*, liofilizuotų braškių*, liofilizuotų
mėlynių*, liofilizuotų acai uogų*), žaliųjų miltelių mišinys (brokolių*, lapinio kopūsto
kale salotų*, kviečių želmenų*, chlorella, spirulina*, petražolių*, špinatų*, liucernos*,
dilgėlių lapų*), kokosų pieno milteliai*, balkšvųjų gysločių sėklų luobelės*, vanilės
ekstraktas*, burokėlių milteliai*, migdolų miltai*, guaro derva, kurkuminas*, steviolio
glikozidas*, Bacillus coagulans probiotikai. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1669 kJ / 399 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 13 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 6,7 g;
Angliavandeniai 20,4 g, iš kurių cukrų 6,7 g; Baltymai 49 g; Druska 0,08 g; Skaidulos
10,5 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

“SMOOTHIE MIX GREEN” ŽALIASIS MIŠINYS (360 g)
Sudedamosios dalys: Žirnių baltymai*, ryžių baltymai*, kanapių baltymai*, žaliųjų
miltelių mišinys (brokolių*, lapinio kopūsto kale salotų*, liucernos*, špinatų*, kviečių
želmenų*, chlorella, spirulina*, petražolių*, dilgelių lapų*), uogų miltelių mišinys
(juodųjų serbentų*, liofilizuotų mėlynių*, acerola vyšnių*, liofilizuotų acai uogų*,
liofilizuotų braškių*, liofilizuotų aviečių*), kokoso pieno milteliai*, balšvųjų gysločių
sėklų luobelės*, vanilės ekstraktas*, burokėlių sulčių milteliai*, kurkuminas*, guaro
derva, stevijos glikozidas*, jūros druska*, Bacillus coagulans probiotikai. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1664 kJ / 398 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 12,5 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3,9
g; Angliavandeniai 17 g, iš kurių cukrų 5 g; Baltymai 54 g; Druska 0,3 g; Skaidulos
8,3 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.



RYTO MILTELIŲ MIŠINYS (100 g)
Sudedamosios dalys: Citrinų sulčių milteliai, kviečių želmėnų milteliai, L-
glutaminas, patentuota metilsulfonilmetano formulė (optiMSM), natrio askorbatas, L-
tirozinas, magnio malatas, jūros druska, kalio gliukonatas, Bacillus coagulans
probiotikai.
Maistinė vertė viename arbatiniame šaukštelyje produkto: Magnis 182 mg (48
%*); Vitaminas C 227 mg (284*); Kalis 91 mg (4,5 %); L-glutaminas 352 mg; L-
tirozinas 227 mg; Natris 35,67 mg. *referencinė maistinė vertė
Vartojimas: 1 – 2 arbatinius šaukštelius (2,5 – 5,0 g) sumaišyti su šiltu vandeniu
arba sultimis ir gerti ryte prieš maistą.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

VAKARO MILTELIŲ MIŠINYS (100 g)
Sudedamosios dalys: Citrinų sulčių milteliai, taurinas, L-triptofanas, magnio
bisglicinatas, citrinų balzamas, ramunėlės, L-teaninas, Ashwagandha ekstraktas,
fikocianinas, vitaminas B6.
Maistinė vertė viename arbatiniame šaukštelyje produkto: Magnis 227 mg (61
%*); Vitaminas B6 0,91 mg (65 %*); L-teaninas 114 mg; Taurinas 409 mg; L-
triptofanas 318 mg. *referencinė maistinė vertė
Vartojimas: 1 – 2 arbatinius šaukštelius (2,5 – 5,0 g) sumaišyti su šiltu vandeniu ir
gerti prieš miegą.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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UOGŲ SKONIO ELEKTROLITŲ MIŠINYS (120 g)
Sudedamosios dalys: Guérande jūros druska, 1191 mg OptiMSM®
(metilsulfonilmetanas), kalio bitartratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (obuolių
rūgštis), askorbo rūgštis (vitaminas C), 159 mg Celtic Sea Salt® mikroelementų
kompleksas, Aquamin F jūros dumblių ekstraktas, magnio malatas, saldiklis
(steviolio glikozidai), ekologiški burokėlių sulčių milteliai, natūralūs aromatai.
Maistinė vertė 5 gramuose produkto: Natris 495 mg; Chloridas 721 mg (90 %*);
Kalis 131 mg (7 %*); Magnis 131 mg (35 %*); Kalcis 50 mg (6 %*); Vitaminas C 198
mg (234 %*). *referencinė maistinė vertė
Vartojimas: 1 – 5 matavimo šaukštelių (5 - 25 g) sumaišyti su šiltu vandeniu arba
sultimis.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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CITRINŲ SKONIO ELEKTROLITŲ MIŠINYS (120 g)
Sudedamosios dalys: Guérande jūros druska, 1191 mg OptiMSM®
(metilsulfonilmetanas), kalio bitartratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (obuolių
rūgštis), askorbo rūgštis (vitaminas C), 159 mg Celtic Sea Salt® mikroelementų
kompleksas, Aquamin F jūros dumblių ekstraktas, magnio malatas, saldiklis
(steviolio glikozidai), natūralūs aromatai.
Maistinė vertė 5 gramuose produkto: Natris 495 mg; Chloridas 721 mg (90 %*);
Kalis 131 mg (7 %*); Magnis 131 mg (35 %*); Kalcis 50 mg (6 %*); Vitaminas C 198
mg (234 %*). *referencinė maistinė vertė
Vartojimas: 1 – 5 matavimo šaukštelių (5 - 25 g) sumaišyti su šiltu vandeniu arba
sultimis.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.



BATONĖLIAI IR SVEIKI
UŽKANDŽIAI
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EKOLIGIŠKAS GRANOLA BATONĖLIS "CACAO CRUNCH" (40 g)
Sudedamosios dalys: Kokosų nektaras*, saulėgrąžų sėklos*, skrudintos kokosų
drožlės*, anakardžiai*, datulės*, ryžių miltai*, brazilinės bertoletijos*, kakavos
milteliai*, 4,4 % migdolai*, kakavos granulės*, linų sėmenys*, sezamo sėklos*,
šalavijo sėklos*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1736 kJ / 415 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 28,65 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 9,65 g; Angliavandeniai
28,33 g, iš kurių cukrų 15,65 g; Skaidulinės medžiagos 6,11 g; Baltymai 8,65 g;
Druska 0,12 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS GRANOLA BATONĖLIS "BERRY BLISS" (40 g)
Sudedamosios dalys: Skrudintos kokosų drožlės*, kokosų nektaras*, saulėgrąžų
sėklos*, datulės*, ryžių miltai*, anakardžiai*, spanguolės*, obuolių sultys*, brazilinės
bertoletijos*, kokosų cukrus*, moliūgų sėklos*, migdolai*, linų sėmenys*,  goji
sėklos*, burokėlių sulčų milteliai*, šalavijo sėklos*, sezamo sėklos*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 657 kJ / 157 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 10,4 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 4,5 g; Angliavandeniai 13,6 g,
iš kurių cukrų 6,7 g; Skaidulinės medžiagos 1,87 g; Baltymai 2,9 g; Druska 0,06 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS GRANOLA BATONĖLIS "CINNAMON APPLE PIE" (40 g)
Sudedamosios dalys: Kokosų nektaras*, saulėgrąžų sėklos*, skrudintos kokosų
drožlės*, datulės*, ryžių miltai*, anakardžiai*, brazilinės bertoletijos*, obuoliai*,
migdolai*, linų sėmenys*, Paprastasis sargetis*, špinatai*, dilgėlės*, lazdyno
riešutai*, cinamonas*, šalavijo sėklos*, sezamo sėklos*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 695 kJ / 166 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 11,5 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3,9 g; Angliavandeniai 11,71
g, iš kurių cukrų 6,4 g; Skaidulinės medžiagos 2,4 g; Baltymai 3,5 g; Druska 0,04 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS GRANOLA BATONĖLIS "ALMOND CRANBERRY" (40 g)
Sudedamosios dalys: Migdolai*, kokosų nektaras*, 9 % spanguolės*, obuolių
sultys*, brazilinės bertoletijos*, saulėgrąžų sėklos*, pūsti ryžiai*, kakavos granulės*,
šalavijo sėklos*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1749 kJ / 418 kcal. 100 g produkto maistinė
vertė: Riebalai 32,48 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 4,28 g; Angliavandeniai 18,5
g, iš kurių cukrų 11,1 g; Skaidulinės medžiagos 9,43 g; Baltymai 13,1 g; Druska
0,16 g.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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COLLAGEN PROTEIN BATONĖLIS SU IMBIERU IR ŽALIĄJA CITRINA (50 g)
Sudedamosios dalys: Anakardžiai*, migdolai*, 13 % galvijų kolagenas, kokosų
nektaras*, pūsti ryžiai*, saulėgrąžų sėklos*, 8,9 % imbieras*, brazilinės bertoletijos*, 0,8 %
džiovintos žaliosios citrinos*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1720 kJ / 411 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 25 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 3,8 g; Angliavandeniai 22,6 g, iš kurių cukrų
10 g; Baltymai 24 g; Druska 26 mg.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

COLLAGEN PROTEIN BATONĖLIS SU KARAMELE IR CINAMONU (50 g)
Sudedamosios dalys: Anakardžiai*, migdolai*, galvijų kolagenas, kokosų nektaras*,
pekaninės karijos*, datulės*, linų sėmenys*, saulėgrąžų sėklos*, pūsti ryžiai*, 1 %
cinamonas*. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1864 kJ / 455 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 29 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 4,2 g; Angliavandeniai 20 g, iš kurių cukrų 11
g; Baltymai 26 g; Druska 30 mg.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

COLLAGEN PROTEIN BATONĖLIS SU MIGDOLAIS IR JŪROS DRUSKA (50 g)
Sudedamosios dalys: 40 % migdolai*, kokosų nektaras*,  13,5 % galvijų kolagenas, 
 kakavos granulės*, kokosų cukrus*, kakavos sviestas*, pūsti ryžiai*, anakardžių pasta*,
brazilinių bortelijų pasta*, saulėgrąžų sėklos*, 0,08 % jūros druska. *ekologiška
100 g produkto energetinė vertė: 1955 kJ / 466,8 kcal. 100 g produkto maistinė vertė:
Riebalai 34 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 8 g; Angliavandeniai 16,2 g, iš kurių cukrų
8,4 g; Baltymai 24 g; Druska 134 mg.
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.



EKOLOGIŠKAS UŽKANDŽIŲ MIŠINYS "TRAIL MIX CHOCO LOVE" (70 g)
Sudedamosios dalys: Aktyvuoti migdolai*, aktyvuoti anakardžiai*, imbieras*, cukranendrių
cukrus*, šilkmedžio uogos*, *bananai, žaliasis šokoladas* (kakavos pupelės*, kokosų cukrus*,
kakavos sviestas*, Bacillus Coagulans probiotikai), jūros druska. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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EKOLOGIŠKAS UŽKANDŽIŲ MIŠINYS "TRAIL MIX SMART MIX" (70 g)
Sudedamosios dalys: Aktyvuoti anakardžiai*, aktyvuotos moliūgų sėklos*, mango vaisiai*,
goji sėklos*, inka uogos*, imbieras* su cukranendrių cukrumi*, kakavos pupelės* su kokosų
cukrumi*, kakavos sviestu* ir Bacillus Coagulans probiotikais, jūros druska. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS UŽKANDŽIŲ MIŠINYS "TRAIL MIX HIGH FIVE" (70 g)
Sudedamosios dalys: Aktyvuoti anakardžiai*, šilkmedžio uogos*, goji uogos*, aktyvuotos
moliūgų sėklos*, rūgščios vyšnios*, jūros druska. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

Aktyvinimas – sėklų ar riešutų mirkymas iki dygimo pradžios stadijos ir
džiovinimas. Šio proceso dėka galima gauti daug daugiau maistinių

medžiagų, yra užtikrinamas lengvesnis virškinimas, gerėja skoninės savybės.



DŽIOVINTI VAISIAI
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EKOLOGIŠKI SAULĖJE DŽIOVINTI POMIDORAI (200 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški pomidorai, akmens druska.
100 g produkto energetinė vertė: 1205 kJ / 288 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 2,3 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 0,4 g; Angliavandeniai 52,4 g, iš kurių cukrų 7,3 g;
Baltymai 13,3 g; Druska 3,2 g; Skaidulinės medžiagos 11,6 g.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKOS SULTAN RAZINOS (300 g)
Sudedamosios dalys: 99,5 % ekologiškos Sultana razinos,
ekologiškas saulėgrąžų aliejus paviršiaus apdorojmui.
100 g produkto energetinė vertė: 1251 kJ / 299 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0,5 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 0,2 g; Angliavandeniai 75,6 g, iš kurių cukrų 59 g;
Baltymai 3,07 g; Druska 0 g; Skaidulinės medžiagos 3,6 g.
Kilmės šalis: Turkija.
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EKOLOGIŠKOS SAULĖJE
DŽIOVINTOS DATULĖS (250 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos Deglet Nour datulės.
Kilmės šalis: Alžyras.

EKOLOGIŠKOS MEDJOOL
DATULĖS (250 g)
Viduje yra kauliukas, kurį prieš
vartojimą būtina pašalinti!
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos Medjool datulės.
Kilmės šalis: Alžyras.

EKOLOGIŠKI
ABRIKOSAI (180 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški abrikosai.
Kilmės šalis: Kinija.

EKOLOGIŠKI MANGŲ
GABALIUKAI (80 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški Haden mangai.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKOS
SPANGUOLĖS (130 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos spanguolės,
ekologiškos obuolių sultys.
Kilmės šalis: Kanada.

EKOLOGIŠKOS RŪGŠČIOS
VYŠNIOS (150 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos Prunus cerasus
vyšnios.
Kilmės šalis: Uzbekistanas.

EKOLOGIŠKOS INKA
UOGOS (180 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškų Peruvinių dumplūnių
vaisiai (inka uogos).
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKOS ŠILKMEDŽIO
UOGOS (150 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos šilkmedžio uogos.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKOS GOJI
UOGOS (150 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos goji uogos.
Kilmės šalis: Kinija.

EKOLOGIŠKOS FIGOS (200 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos figos.
Kilmės šalis: Turkija.



RIEŠUTAI IR JŲ KREMAI
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EKOLOGIŠKI GRAIKINIAI
RIEŠUTAI (120 g ir 350 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški graikiniai riešutai.
Kilmės šalis: Bolivija.

EKOLOGIŠKI MIGDOLAI
(200 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški migdolai.
Kilmės šalis: Italija.

EKOLOGIŠKI BRAZILIŠKI
RIEŠUTAI (200 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos brazilinės bertoletijos.
Kilmės šalis: Brazilija.

EKOLOGIŠKI PEKANO
RIEŠUTAI (120 g ir 400 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos pekaninės karijos.
Kilmės šalis: Pietų Afrika.

EKOLOGIŠKI ANAKARDŽIŲ
RIEŠUTAI (200 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški anakardžiai.
Kilmės šalis: Vietnamas.

EKOLOGIŠKI MAKADAMIJOS
RIEŠUTAI (150 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški makadamijos riešutai.
Kilmės šalis: Australija.

EKOLOGIŠKI LAZDYNO
RIEŠUTAI (200 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški lazdyno riešutai.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKI NULUPTI
MIGDOLAI (200 g ir 500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški migdolai.
Kilmės šalis: Italija.
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EKOLOGIŠKAS MIGDOLŲ KREMAS (250 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški migdolai.
100 g produkto energetinė vertė: 2577 kJ / 616 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 54 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 4 g; Angliavandeniai 7 g, iš kurių cukrų 4 g; Baltymai 24 g;
Druska 0 g; Skaidulinės medžiagos 7 g; Kalis 740 mg (*RMV 37 %);
Magnis 278 mg (*RMV 74 %); Kalcis 276 mg (*RMV 35 %); Vitaminas
E 26,4 mg (*RMV 220 %); Geležis 5,2 mg (*RMV 37 %); Cinkas 3,3
mg (*RMV 33 %). *RMV – referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Italija. FI-EKO-201.

EKOLOGIŠKAS ANAKARDŽIŲ KREMAS (250 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški anakardžiai.
100 g produkto energetinė vertė: 2403 kJ / 574 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 46,4 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 7,8 g; Angliavandeniai 19 g, iš kurių cukrų 4,6 g;
Baltymai 20 g; Druska 0,25 g; Kalis 565 mg (*RMV 28 %); Magnis 260
mg (*RMV 70 %); Geležis 6 mg (*RMV 43 %); Fosforas 490 mg
(*RMV 70 %); Cinkas 5,6 mg (*RMV 56 %). *RMV – referencinė
maistinė vertė
Kilmės šalis: Vietnamas. FI-EKO-201.



SĖKLOS IR TAHINI
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EKOLOGIŠKOS JUODOJO
SEZAMO SĖKLOS (160 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos juodojo sezamo sėklos.
Kilmės šalis: Bolivija.

EKOLOGIŠKOS SEZAMO
SĖKLOS (300 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos sezamo sėklos.
Kilmės šalis: Pakistanas.

EKOLOGIŠKOS SAULĖGRĄŽŲ
SĖKLOS (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos saulėgrąžų sėklos.
Kilmės šalis: Bulgarija.

SUOMIŠKOS KANAPIŲ
SĖKLOS (500 g)
Sudedamosios dalys:
Finola veislės kanapių sėklos.
Kilmės šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKOS NULUPTOS
KANAPIŲ SĖKLOS (200 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos luptos kanapių sėklos.
Kilmės šalis: Lietuva.

EKOLOGIŠKOS LIUCERNOS
SĖKLOS (200 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos liucernos sėklos.
Kilmės šalis: Italija.

EKOLOGIŠKOS MOLIŪGŲ
SĖKLOS (200 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos moliūgų sėklos.
Kilmės šalis: Austrija.

EKOLOGIŠKOS ISPANIŠKOJO
ŠALAVIJO SĖKLOS (250 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos
ispaniškojo šalavijo sėklos.
Kilmės šalis: Peru.
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EKOLOGIŠKAS JUODASIS TAHINI (400 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos juodojo sezamo sėklos.
100 g produkto energinė vertė: 2301 kJ / 550 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 46 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 8 g; Angliavandeniai 2 g, iš kurių cukrų 0,3 g; Baltymai 22 g;
Druska <0,1 g; Skaidulinės medžiagos 20 g; Kalcis 1050 mg (*RMV
131 %); Tiaminas 0,54 mg (*RMV 49 %); Geležis 12 mg (*RMV 86 %);
Magnis 354 mg (*RMV 94 %); Fosforas 685 mg (*RMV 100 %);
Cinkas 5,3 mg (*RMV 53 %). RMV – referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Indija. FI-EKO-201.

FOODIN riešutų kremai bei sezamo sėklų tahini yra gaminami be jokių
dirbtinių priedų, konservantų ir kitų sveikatai žalingų ingredientų. Sezamo
sėklos yra malamos tradiciniuose akmens malūnuose, kurių gigantiškos
girnos nepertraukiamai sukasi 2 - 3 dienas. Tokiu būdu yra užtikrinama

minkšta ir aksominė tekstūra.

EKOLOGIŠKAS TAMSUSIS TAHINI (400 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos sezamo sėklos.
100 g produkto energinė vertė: 2560 kJ / 612 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 58 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 9 g; Angliavandeniai 7 g, iš kurių cukrų 1 g; Baltymai 18 g;
Druska <0,1 g; Skaidulinės medžiagos 12 g; Kalcis 975 mg (*RMV
122 %); Kalis 825 mg (*RMV 41 %); Magnis 110 mg (*RMV 29 %);
Geležis 8,8 mg (*RMV 63 %); Selenas 49 µg (*RMV 89 %); Vitaminas
E 2,3 mg (*RMV 19 %); Vitaminas K 14 µg (*RMV 19 %). RMV –
referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Indija. FI-EKO-201.

EKOLOGIŠKAS ŠVIESUSIS TAHINI (400 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos sezamo sėklos.
100 g produkto energinė vertė: 2721 kJ / 650 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 59,5 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 8,6 g; Angliavandeniai 7 g, iš kurių cukrų 1 g; Baltymai
23,9 g; Druska 0 g; Skaidulinės medžiagos 11 g; Magnis 442 mg
(*RMV 118 %); Selenas 49 µg (*RMV 89 %). RMV – referencinė
maistinė vertė
Kilmės šalis: Indija. FI-EKO-201.



PRIESKONIAI IR
SALDIKLIAI
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KSILITOLIS - BERŽŲ CUKRUS (200 g)
Sudedamosios dalys: Beržų cukrus.
100 g produkto energetinė vertė: 1000 kJ / 240 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 0 g; Angliavandeniai 100 g, iš kurių cukrų 0 g, iš kurių cukrų
alkoholių 100 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Suomija.

Tekstūra panaši kaip ir baltojo cukraus, tinka kepimui. Moksliniais tyrimais
patvirtintas teigiamas poveikis dantų sveikatai.

EKOLOGIŠKAS ERITRITOLIS (200 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas eritritolis iš vynuogių cukraus.
100 g produkto energetinė vertė: 0 kJ / 0 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 0 g; Angliavandeniai 100 g, iš kurių cukrų 0 g, iš kurių cukrų
alkoholių 100 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Kinija. Gamybos šalis: Suomija.

Gali būti naudojamas lygiai taip pat kaip ir baltasis cukrus, o sumalus
lengvai pagaminama cukraus pudra.

STAMBI HIMALAJŲ
KRISTALINĖ DRUSKA
(350 g)
Sudedamosios dalys:
Himalajų druska.
Kilmės šalis:
Pakistanas.

SMULKI HIMALAJŲ
KRISTALINĖ DRUSKA
(350 g)
Sudedamosios dalys:
Himalajų druska.
Kilmės šalis:
Pakistanas.

STAMBI JŪROS DRUSKA
(320 g)
Sudedamosios dalys:
Guérande jūros druska.
Kilmės šalis:
Prancūzija.

SMULKI JŪROS DRUSKA
(400 g)
Sudedamosios dalys:
Guérande jūros druska.
Kilmės šalis:
Prancūzija.
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EKOLOGIŠKI MEDUOLIŲ PRIESKONIAI (17 g)
Sudedamosios dalys: Cinamonas*, muskato riešutai*, gvazdikėliai*,
kardamonas*, juodieji pipirai*, muskato riešutų žiedai*, imbieras*. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI VANILĖS MILTELIAI (8 g ir 30 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiška vanilė.
Kilmės šalis: Madagaskaras.

EKOLOGIŠKAS KARDAMONAS (11 g ir 50 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kardamonas.
Kilmės šalis: Šri lanka.

EKOLOGIŠKI GVAZDIKĖLIAI (16 g ir 80 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški gvazdikėliai.
Kilmės šalis: Madagaskaras.
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EKOLOGIŠKAS CHAI PRIESKONIŲ MIŠINYS (25 g ir 70 g)
Sudedamosios dalys: Cinamonas*, kardamonas*, imbieras*, gvazdikėliai*,
muskato riešutai*. *ekologiška
Kilmės šalys: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKI KARŠTO VYNO PRIESKONIŲ MIŠINYS (25 g)
Sudedamosios dalys: Cinamonas*, juodieji pipirai*, apelsinų žievelės*,
gvazdikėliai*, imbieras*. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.

SALDŽIOSIOS STEVIJOS MILTELIAI (40 g)
Sudedamosios dalys: Steviolio glikozidas.
Kilmės šalis: Kinija.

1 gramas stevijos prilygsta 300 g baltojo cukraus saldumo! Glikeminis indeksas
yra lygus nuliui (GI 0), o tai reiškia, kad nedidina cukraus kiekio kraujyje.

EKOLOGIŠKAS ŠVELNUSIS KARIS (40 g)
Sudedamosios dalys: Ciberžolės milteliai*, kalendros milteliai*, česnako
milteliai*, imbiero milteliai*, kmynai*, juodųjų pipirų milteliai*, jūros druska.
*ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU.



EKOLOGIŠKAS MADRAS KARIS (25 g ir 90 g)
Sudedamosios dalys: Juodieji pipirai*, čili milteliai*, kalendra*, kmynai*,
česnakai*, imbieras*, ciberžolė, jūros druska. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU.
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EKOLOGIŠKOS PROVANSO ŽOLELĖS (12 g ir 40 g)
Sudedamosios dalys: Imbieras*, bazilikas*, pankolio sėklos*, mairūnas*,
petražolės*, rozmarinas*, levandos*, peletrūnas*, čiobreliai*. *ekologiška
Kilmės šalis: EU ir ne EU.

EKOLOGIŠKAS JUODIEJI PIPIRAI (50 g)
Sudedamosios dalys:  Ekologiški juodieji pipirai.
Kilmės šalys: Šri lanka.
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EKOLOGIŠKA CIBERŽOLĖ
(30 g ir 100 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiška ciberžolė.
Kilmės šalys: Indija.

EKOLOGIŠKAS
ROZMARINAS (18 g ir 40 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas rozmarinas.
Kilmės šalys: Egiptas.

EKOLOGIŠKAS OREGANAS
(10 g ir 40 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas oreganas.
Kilmės šalys: Egiptas.

EKOLOGIŠKAS CEILONO
CINAMONAS (50 g ir 80 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas Ceilono cinamonas.
Kilmės šalys: Šri lanka.

EKOLOGIŠKI IMBIERO
MILTELIAI (80 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas imbieras.
Kilmės šalys: Indija.

EKOLOGIŠKAS KUMINAS
(90 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas kuminas.
Kilmės šalys: Indija.

EKOLOGIŠKA KALENDRA
(20 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiška kalendra.
Kilmės šalys: Egiptas.

EKOLOGIŠKI ČILI
MILTELIAI (30 g ir 80 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiški čili milteliai.
Kilmės šalys: Indija.

EKOLOGIŠKI MALTTI
JUODIEJI PIPIRAI (90 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiški juodieji pipirai.
Kilmės šalys: Šri lanka.

EKOLOGIŠKA
LAKRICA (40 g)
Sudedamosios dalys: 
Ekologiškas Paprastasis
saldymedis.
Kilmės šalys: Iranas.



ALIEJAI IR PADAŽAI
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EKOLOGIŠKAS BALZAMINIS ACTAS (250 ML)
Sudedamosios dalys: Grynas ekologiškas balzaminis actas. 
Koncentracija - 6 %.
100 g produkto energinė vertė: 1260 kJ / 296 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0
g; Angliavandeniai 68 g, iš kurių cukrų 62 g; Baltymai 1,2 g; Druska 0,09 g.
Kilmės šalis: Italija.
Grynasis kiekis: 250 ml.

„Foodin Aceto Balsamico DI MODEDA I.G.P“ yra autentiškas balzaminis actas,
gaminamas Modenos regione, Italijoje. Šis produktas gaminamas naudojant
tradicinį gamybos metodą ąžuolo statinėse, brandinant mažiausiai trejus metus.
Buvo sukurta tarptautinė „Leaf system 1-4“ kokybės klasifikacija, apibūdinanti
autentiško itališko balzaminio acto skonį, sudėtį ir naudojimą. Šis balzaminis
actas yra įvertintas 4 lapeliais (aukščiausios kokybės šioje klasifikacijoje).

EKOLOGIŠKAS OBUOLIŲ SIDRO ACTAS SU MEDUMI IR IMBIERU (500 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas obuolių sidro actas, 9 % ekologiškas
medus, 1 % imbiero ekstraktas.
100 g produkto energinė vertė: 199 kJ / 47 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0
g; Angliavandeniai 8,2 g, iš kurių cukrų 7,8 g; Baltymai 0 g; Druska 0,02 g.
Kilmės šalis: Italija.

Nepasterizuotas ir pagamintas iš nefiltruotų ekologiškų obuolių sulčių. Dėl
natūralios fermentacijos produkto sudėtyje yra 5% acto rūgšties.

EKOLOGIŠKAS OBUOLIŲ SIDRO ACTAS (500 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas obuolių sidro actas.

Nepasterizuotas ir pagamintas iš nefiltruotų ekologiškų obuolių sulčių. Dėl
natūralios fermentacijos produkto sudėtyje yra 5% acto rūgšties.
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UMAMI PADAŽAS (250 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas kokosų nektaras*, vanduo, jūros druska.
100 g produkto energinė vertė: 508,3 kJ / 121,6 kcal
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0
g; Angliavandeniai 30,4 g, iš kurių cukrų 30,4 g; Baltymai 0 g; Druska 5,58 g.
Kilmės šalis: Indonezija.

MCT ALIEJUS (250 ml)
Sudedamosios dalys: Vidutinės grandinės trigliceridų aliejus.
100 g produkto energinė vertė: 884 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 100 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių
100 g, C6:0 riebalų rūgštys 2 g, C8:0 riebalų rūgštys 59 g, C10:0 riebalų rūgštys
39 g; Angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Filipinai.

MCT aliejus sudarytas iš kaprilo ir kaprio riebalų rūgščių. MCT aliejaus riebalai,
koncentruoti iš kokosų aliejaus, organizmo pasisavinami geriau nei vidutiniškai
kiti riebalai. Dėl savo savybių šis aliejus ypač išpopuliarėjo tarp sportininkų ir
lieknėjančių žmonių. Aliejus taip pat gali būti naudingas vyresnio amžiaus
žmonėms, kuriems reikia papildomos jėgos.
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EKOLOGIŠKAS ŠALTO SPAUDIMO YPAČ TYRAS ALYVUOGIŲ
ALIEJUS (500 ml)
Sudedamosios dalys: Grynas šalto spaudimo aukščiausios rūšies
ekologiškas alyvuogių aliejus.
100 g produkto energinė vertė: 3389 kJ / 824 kcal. 100 g
produkto maistinė vertė: Riebalai 91,6 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 12,8 g, iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių 72,1 g, iš
kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių 6,7 g; Angliavandeniai 0 g, iš
kurių cukrų 0 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Graikija.

Šis aliejus yra gaminamas jau daugiau nei 150 metų Kretos šeimos
ūkyje, gerbiant tradicijas. Alyvuogės yra renkamos specialiais
šepečiais, taip nekenkiant patiems medžiams ar paukščiams. Ūkyje
yra auginama alyvuogių veislė Koroneiki, kuri žinoma kaip
„karalienė“.

EKOLOGIŠKAS ŠALTO SPAUDIMO NEFILTRUOTAS IR YPAČ
TYRAS ALYVUOGIŲ ALIEJUS (500 ml)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas ypač grynas šalto spaudimo
aukščiausios rūšies nefiltruotas alyvuogių aliejus.
100 g produkto energinė vertė: 3389 kJ / 824 kcal. 100 g
produkto maistinė vertė: Riebalai 91,6 g, iš kurių sočiųjų riebalų
rūgščių 12,8 g, iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių 72,1 g, iš
kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių 6,7 g; Angliavandeniai 0 g, iš
kurių cukrų 0 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g; Vitaminas E 11,9 mg
(*RMV 100 %). *RMV - referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Graikija.

Tai unikali ir mažiau apdorota alyvuogių aliejaus versija. Jame yra
šiek tiek alyvuogių minkštimo, todėl aliejus tampa drumstesnis,
išsaugomas autentiškas skonis.

https://foodin.fi/tuote/extra-virgin-oliivioljy-luomu-500ml/
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SUOMIŠKŲ KANAPIŲ SĖKLŲ ALIEJUS (250 ml)
Sudedamosios dalys: Naminių Finola veislės kanapių sėklų
aliejus.
100 g produkto energinė vertė: 3768 kJ / 900 kcal. 100 g
produkto maistinė vertė: Riebalai 100 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 10 g, Omega-3 riebalų rūgštys 19 g; Omega-6
riebalų rūgštys 58 g; Angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g;
Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Suomija.

EKOLOGIŠKAS GHEE SVIESTAS (300 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas lydytas sviestas.
100 g produkto energinė vertė: 3768 kJ / 900 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 100 g, iš kurių
sočiųjų riebalų rūgščių 65 g; Angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų
0 g; Baltymai 0 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Vokietija.

Ghee nuo įprasto sviesto skiriasi tuo, kad iš jo buvo pašalintas
vanduo ir pieno baltymai. Tai ekologiškai pagamintas sviesto
aliejus iš šviežio ir ekologiško Alpėse besiganančių karvių
pieno. Karvėms leidžiama ganytis Alpėse, jos ėda Alpių žoleles
ir žolę. Ghee svieste nėra kazeino ar laktozės.



GRŪDAI IR ANKŠTINIAI
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EKOLOGIŠKI RAUDONIEJI
RYŽIAI (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški raudonieji ryžiai.
Kilmės šalis: Tailandas.

EKOLOGIŠKA ŠVIESIOJI
KVINOJA (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiška kvinoja.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKA RAUDONOJI
KVINOJA (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiška raudonoji kvinoja.
Kilmės šalis: Peru.

EKOLOGIŠKI ŽALIEJI
LĘŠIAI (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški žalieji lęšiai.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKI RAUDONIEJI
LĘŠIAI (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški raudonieji lęšiai.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKI
AVINŽIRNIAI (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški avinžirniai.
Kilmės šalis: Turkija.

EKOLOGIŠKOS
PUPELĖS (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiškos pupelės.
Kilmės šalis: Kinija.

EKOLOGIŠKI JUODIEJI
RYŽIAI (500 g)
Sudedamosios dalys:
Ekologiški juodieji ryžiai.
Kilmės šalis: Tailandas.



MILTAI IR DRIBSNIAI
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EKOLOGIŠKI TAMSIŲ RYŽIŲ MILTAI (500 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški pilno grūdo ryžių miltai.
100 g produkto energinė vertė: 1520 kJ / 363 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 3 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 1 g; Angliavandeniai 76 g, iš kurių cukrų 1 g;
Baltymai 7 g; Druska 0 g; Skaidulinės medžiagos 5 g.
Kilmės šalis: Graikija.

EKOLOGIŠKI MIGDOLŲ MILTAI (350 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški migdolų miltai.
100 g produkto energinė vertė: 2577 kJ / 616 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 54 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 4 g; Angliavandeniai 6 g, iš kurių cukrų 6 g;
Baltymai 24 g; Druska <0,1 g; Skaidulinės medžiagos 7 g.
Kilmės šalis: Italija.

EKOLOGIŠKI MOLIŪGŲ SĖKLŲ MILTAI (400 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški moliūgų sėklų miltai.
100 g produkto energinė vertė: 1598 kJ / 381 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 12 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 9 g; Angliavandeniai 5 g, iš kurių cukrų 2 g;
Baltymai 55 g; Druska <0,1 g; Skaidulinės medžiagos 15 g.
Kilmės šalis: Austrija.

EKOLOGIŠKI KVINOJOS MILTAI (400 g)
SSudedamosios dalys: Ekologiški kvinojos miltai.
100 g produkto energinė vertė: 1494 kJ / 357 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 6 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 1 g; Angliavandeniai 57 g, iš kurių cukrų 5 g;
Baltymai 14 g; Druska <0,1 g; Skaidulinės medžiagos 6 g.
Kilmės šalis: Peru.
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EKOLOGIŠKOS BALKŠVOJO GYSLOČIO SĖKLŲ
SKAIDULOS (120 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškos Balkšvojo gysločio sėklų
luobelės.
100 g produkto energinė vertė: 758 kJ / 189 kcal. 100 g
produkto maistinė vertė: Riebalai 0,6 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 0,1 g, Angliavandeniai 0,1 g, iš kurių cukrų 0 g;
Baltymai 1,5 g; Druska 0,1 g; Skaidulinės medžiagos 89 g.
Kilmės šalis: Indija.

EKOLOGIŠKAS TAPIJOKOS KRAKMOLAS (650 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiškas tapijokos krakmolas.
100 g produkto energinė vertė: 1498 kJ / 358 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0,02 g, iš kurių
sočiųjų riebalų rūgščių 0,01 g; Angliavandeniai 88 g, iš kurių
cukrų 3,5 g; Baltymai 0,2 g; Druska 0,2 g; Skaidulinės
medžiagos 0,9 g.
Kilmės šalis: Tailandas.



KITI MAISTO
PRODUKTAI



54

FOODIN hidrolizuotas kolagenas yra 100 % žole šeriamų galvijų. Hidrolizė
suskaido baltymą į peptidus, kuriuos organizmas geriau įsisavina.

KOLAGENO PROTEINAS (200 g)
Sudedamosios dalys: Hidrolizuoti galvijų kolageno peptidai.
100 g produkto energinė vertė: 1541 kJ / 368 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 0 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 0 g; Angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g;
Baltymai 92 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Argentina.

KOLAGENO KREMAS (150 g)
Sudedamosios dalys: 65,7 % hidrolizuoti galvijų kolageno
peptidai, MCT aliejaus milteliai (iš kokosų), vanilės ekstraktas,
stevijos glikozidas.
100 g produkto energinė vertė: 1791 kJ / 428,5 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 16,8 g, iš kurių
sočiųjų riebalų rūgščių 16,8 g; Angliavandeniai 5,6 g, iš kurių
cukrų 0 g; Baltymai 63,7 g; Druska 0 g.
Kilmės šalis: Argentina.
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MAISTINIŲ MIELIŲ DRIBSNIAI + B12 (100 g)
Sudedamosios dalys: Maistinių mielių dribsniai.
100 g produkto energinė vertė: 1419,3 kJ / 339 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 5 g, iš kurių sočiųjų
riebalų rūgščių 1 g; Angliavandeniai 37 g, iš kurių cukrų 0 g;
Baltymai 47 g; Druska 60 mg; Skaidulinės medžiagos 21 g;
Vitaminas B12 71 - 155 μg (*RMV 2840 - 6200 %); Cinkas 247
mg (*RMV 2470 %); Tiaminas 15 mg (*RMV 1364 %);
Riboflavinas 90 mg (*RMV 6429 %); Niacinas 526 mg (*RMV
3288 %); Pantoteno rūgštis 69 - 154 mg (*RMV 1150 - 2567
%); Biotinas 30 μg (*RMV 60 %); Folio rūgštis 5900 μg (*RMV
2950 %). *RMV + referencinė maistinė vertė
Kilmės šalis: Estija.

VEGANIŠKAS PARMEZANAS (120 g)
Sudedamosios dalys: Ekologiški graikiniai riešutai,
ekologiškos saulėgrąžų sėklos, maistinių mielių dribsniai,
ekologiškos brazilinės bertoletijos, jūros druska.
100 g produkto energinė vertė: 2368 kJ / 565 kcal.
100 g produkto maistinė vertė: Riebalai 45,8 g, iš kurių
sočiųjų riebalų rūgščių 4,9 g; Angliavandeniai 5,2 g, iš kurių
cukrų 1,9 g; Skaidulinės medžiagos 9,4 g; Baltymai 26,2 g;
Druska 1,9 g.
Kilmės šalys: EU ir ne EU. Gamybos šalis: Suomija.
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