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vnt.
"DESö"

SVERIAMA

Silkių file s/o 4 kg

Silkių file užkandinė 2,5 kg

Silk.file b/o aliejuje su prieskoniais 2,5 kg

Silk.file b/o aliejuje "Šventinė" 2,5 kg

Silk.file b/o aliejuje "Pikantiška" 2,5 kg

Silkių file rinktinė PREMIUM 1 kg

Silk. file su ryžiais majon. padaže 1 kg

Silk.file b/o garstyčių padaže 1 kg

FASUOTA

Silkių file su vaisiais aliejuje 200 g

Silkių file gabaliukai su moliūgų sėklomis aliejuje 200 g

Silkių file gabaliukai su užpilu 200 g

Silkių file užkandinė 200 g

Silkių file gabaliukai garstyčių padaže 200 g

Silkių file su paprika 200 g

Silkių file "Eglutė" 300 g

Silkių file "Saulės bučinys" 300 g

Silkių file mišrainė su troškintom daržovėmis 300 g

Silkių file mišrainė "Naminė" 300 g

Silkių file majoneze su grybais 300 g

Silkių file majoneze su daržovėmis 300 g

Silkių file mišrainė majoneze su burokėliais 300 g

Silkių file mišrainė pomidorų padaže 300 g

Silkių file mišrainė "Mozaika" 700 g

Silkių file su vaisiais ir daržovėmis 700 g

Silkių file majoneze su daržovėmis 700 g

Silkių file majoneze su grybais ir daržovėmis 700 g

Silkių file mišrainė pomidorų padaže 700 g

Silkių file mišrainė majoneze su burokėliais 700 g

Silkių file mišrainė "Naminė" 700 g

Silkių file mišrainė "Kaimiška" 600 g

Silkių file mišrainė "Močiutės" 600 g

Silkių file marinuota garstyčių padaže 750 g

Silkių file b/o aliejuje su prieskoniais 700 g

Silkių file b/o aliejuje silpnai sūdyta 700 g

Silkių file b/o aliejuje marinuota 700 g

Silkių file b/o aliejuje dūmo skonio 700 g

Silkių file b/o aliejuje tradicinė Nardo 220 g

Silkių file b/o aliejuje populiarioji Nardo 220 g

Silkių file b/o aliejuje tradicinė Nardo 440 g

Silkių file b/o aliejuje populiarioji Nardo 440 g

NAUJIENOS

Tradicinė silp.sūd..rinktinė silkių file aliejuje Silver 350 g

Atlantinė silp.sūd..rinktinė silkių file aliejuje Silver 350 g

Skandinaviška dūmo sk.rinktinė s. file aliejuje Silver 350 g

Silpnai sūd. silkių file  Kaina-Kokybė 220 g

Silpnai sūd. silkių file su prieskoniais Kaina-Kokybė 220 g

Tradicinė silkių file Kaina-Kokybė 600 g

Kepta silkės file pomidorų padaže 1 kg

Kepta silkės file marinate 1 kg

Kepta silkės file pomidorų padaže 270 g

Kepta silkės file marinate 270g

Silkių file gab. Dūmų skonio su alyvuogėmis 270 g

Silkių file su daržovėmis drebučiuose 280 g

Silkių file "Jubiliejinė" 480 g

Silkių file "Šventinė" 480 g



Mar.silkių suktinukų asorti aliejuje 750 g

"Baltijos" silkių file gabaliukai 200 g

Silpnai sūdyta silkių file 480 g

Silpnai sūdyta silkių file su prieskoniais ir aliejumi 480 g

Silkės salotos su troškintomis daržovėmis 600 g

Kepta silkės file marinate 650 g

Kepta silkės file pomidorų padaže 650 g

"RUSNöS ŽUVIS" 

Sūdyta silkė s/g 400+ 8 kg

"IKURA"

Rūk. Atlanto lašišos gabaliukai 200 gr vnt.

Sūd. Atlanto lašišos gabaliukai 200 vnt.

Vytinta Atlanto lašišos  file 100 gr. vnt.

Rūk. Lašišinis upėtakis aliejuje  220 g (stiklas) vnt.

Rūk. Atlantinė skumbrė aliejuje  230 g  (stiklas) vnt.

Rūk. Jūros lydeka aliejuje 230 g  (stiklas) vnt.

Rūk. Atlanto silkė aliejuje 250 g (stiklas) vnt.

Rūk. Sardinė aliejuje 230 g (stiklas) vnt.

Lašišos užkanda 1 kg dėž. vnt.

Š/r Lašišinių žuvų papilvės 1 kg dėž. vnt.

Š/r Atlantinės silkės file 200 gr. vakuume vnt.

Š/r Kuprės file su oda 170 gr. vnt.

Vytinta-š/r laukinės lašišos file 100gr. vnt.

Vytinta-š/r tuno file 100 gr. vnt.

Š/r Lašišinio upėtakio file 170 gr. vnt.

LATVIJA "BERZCIEMS"

Atlanto silkė (riebi) spec. sūdymo 1,3 kg. vnt.

Pikantiškai sūdyti šprotai 1,3 kg. vnt.

Pikantiškai sūdyti šprotai 0,5 kg. vnt.

Pikantiškai sūdyti šprotai 0,25 kg. vnt.

Pikantiškai sūdyta strimelė 1,3 kg. vnt.

Pikantiškai sūdyta strimelė 0,45 kg. vnt.

LATVIJA "KIMS"

Sūdyti šprotai  200 gr vnt.

Sūdyti šprotai  500 gr vnt.

Stintenė sūdyta 500 gr vnt.

Fišburgeriai pomidorų padaže kg

Kepti sikės liemenys marinate po 2 kg kg

Kepti sikės liemenys marinate 1 kg vnt.

Silkės file suktinukai b/o marinate 500 gr. vnt.

Silkės file suktinukai s/o marinate 500 gr. vnt.

Š/r silkės file vak. kg

Atlanto silkė spec. sūdymo 1,3 kg. vnt.

Marinuoti silkių liemenys 1 kg. vnt.

 LATVIJA "VIDO"

K/r strimelė  (didelė) kg

Šprotų file aliejuje 200 gr. vnt.

Silkės file kepta drebučiuose 1,4 kg. vnt.

Silkės file kepta drebučiuose 500 gr. vnt.

Kepta strimelė drebučiuose 1,4 kg. vnt.

Kepta strimelė drebučiuose 500 gr. vnt.

Šprotai garstyčių marinate 500 gr. vnt.

Šprotai marinate su salierais 500 gr. vnt.

Šprotai marinate su spanguolėmis 500 gr. vnt.

Kepti silkės file suktinukai drebučiuose 500 gr vnt.

Kepta strimelė marinate po 2 kg kg

Šprotų suktinukai marinate 200 gr vnt.

Kepta silkes file pomid.padaže 500 gr vnt.

Kepta silkių file marinate 1 kg vnt.

Kepta silkių file pomidorų padaže 1 kg vnt.

Kepta strimelė marinate 1 kg vnt.

Kepta strimelė pomidorų padaže 1 kg vnt.

Strimelės file marinate su spanguolėmis 500 gr vnt.

Strimelės file marinate su salierais 500 gr vnt.

Strimelės file marinate su garstyčiom 500 gr vnt.

Kepta strimelės file drebučiuose 500 gr vnt.

Kepta strimelės file pomidorų padaže 500 gr vnt.

LATVIJA "MEŽMALI"



Sūdyti šprotai  5 kg kib. kg

UAB "LIGNESA" žuvies gaminiai                                2011.11.24

Sūdyta produkcija
Silk÷s s/g 300+ Kg (3;5kg)
silk÷ s.g. Vak. kg
Silk÷s b/g 300+ Kg (4;8kg)
Silkių fil÷ (dviguboji) Kg (3;5;8kg)
silkių fil÷ vak. kg
Silkių fil÷ suktinukai marinate Kg (3kg)
silkų fil÷ b.o. sukt. marinuoti Kg (2,5kg)
Silkių fil÷ b/o aliejuje Kg (3kg)
Silkių gabaliukai Kg (3;7kg)
Sūdyti šprotai s/g marinate 1 Kg
Šprotai neišdarin÷ti Kg (3kg)
Sprotai marinate su prieskoniais 500 g
Sprotai marinate neisd. vak 500 g
Sprotai sud neisd vak 500 g
Skumbrių gabaliukai marinate Kg (3kg)
Atlant. silk÷s neišd,vid.sūd.1.5kg vnt
Silkiu gabaliukai su prieskoniais 1.5kg vnt
Sūd.strimele neišd. 1 kg
Strimele b/g marinate Kg
Strimeliu skrod.marinate 800g
Lasisu file s/o Kg
Prezervai
Majoneziniam padaže
Sūdyta silk÷s fil÷ su ananasais majonezo padaže  Kg
Sūdyta silk÷s fil÷ su ananasais majonezo padaže 300 g
Sūdyta silk÷s fil÷ su burok÷liais majonezo padaže Kg
Sūdyta silk÷s fil÷ su burok÷liais majonezo padaže 300 g
Sūdyta silk÷s fil÷ su grybais majonezo padaže Kg
Sūdyta silk÷s fil÷ su grybais majonezo padaže 300 g
Lietuviška daržovių mišrain÷ su silk÷s file 280 g
Lietuviška daržovių mišrain÷ su silkes file Kg
Krabų skonio lazdel÷s su ryžiais Kg
Krabų skonio lazdel÷s su ryžiais 240 g
Krabų skonio lazdel÷s su ryžiais 600 g
Krabų skonio lazdel÷s su ryžiais 300 g
Krabų  lazdel÷s misraine su al.uzp. 300 g
Aliejuje
Sūdyta silk÷s fil÷ su daržov÷mis aliejuje Kg
Sūdyta silk÷s fil÷ su daržov÷mis aliejuje 300 g
Sūdytos silk÷s fil÷ gabaliukai su daržov÷mis aliejuje 220 g
Silk÷s fil÷ silpnai sūd. aliejuje                                             240 g
Silk÷s fil÷ silpnai sūd. aliejuje                                             500 g
Silk÷s fil÷ silpnai sūd. aliejuje vak.                                            1 kg
Skumbrių gabaliukai marinuoti aliejuje 270g
Atl. skumbrių gabaliukai marin. aliejuje 220 g
Silkių file sūdyta aliejuje 220g
Atl.s..f.mar.su moliūgų s÷kl.al. 220g
Atl.s.f.mar.su grybais aliej. 220g
Silkių fil÷ su cinamonu aliejuje 600 g
Silkių fil÷ dūmo skonio aliejuje 240 g
Silkių fil÷ dūmo skonio aliejuje 500 g
Silkių fil÷ dūmo skonio aliejuje 550 g
Silkių fil÷ vyno skonio aliejuje 240 g
Silkių fil÷ vyno skonio aliejuje 550 g
Skanioji silkių fil÷ 240 g
Skanioji silkių fil÷                       550 g
Česnakin÷ silkių fil÷ aliejuje 240 g
Silkių fil÷ sūdyta su citrina 500 g
Silkių fil÷ sūdyta su prieskoniais 500 g
Atl.silkių fil÷ mar.aliejuje 550g
Dzūkiška Atl.silkiu file mar. aliejuje 240 g
Dzūkiška Atl.silkiu file mar. aliejuje 580 g
"Zemaitiska" silkiu file mar.aliejuje 240 g
"Zemaitiska" silkiu file mar.aliejuje 580 g
"Aukstaitiska" silkiu file mar.aliejuje 240 g
"Aukstaitiska" silkiu file mar.aliejuje 580 g
Jotvingių atl silkiu file marinuotos 220 g
Baltų atl silkiu file marinuotos 220 g
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S÷lių atl silkiu file marinuotos 220 g
Prūsų atl silkiu file marinuotos 220 g
Pomidorų padaže
Sūdyta silk÷s fil÷ su grybais lečo padaže 300 g
Silkes file pomidoru padaze 600 g
Kaimiška silk÷s fil÷                                                           Kg
Kaimiška silk÷s fil÷                                                                       240 g
Kaimiška silk÷s fil÷                                                                           600 g
Želatinos užpile
Kepta skumbr÷s fil÷ drebučiuose   350 g
Marinate
Atl.silk.f. mar.su pikant.užpil. 300g
Strim÷l÷s marinate keptos 580g
Keptos strim÷l÷s be galvų marinate 2,5 kg
Keptos skumb fil gabal mar 580g
Kepta produkcija
kepti sprotai b/g su p.p. 230g
Kepta juros lydeka isd. kg
Kept.Arg.jur.lydeka b/g isd marinate 500g
kepta sterkine nototenija kg
Kepta silk÷s file tešloje  kg
Kepti žuvų ikrai  kg
Šaltai rūkyta produkcija
Skumbr÷s b/g išd. Kg
Skumbr÷s b/g išdar., fas. vak. Kg
Skumbr÷s b/g išdar. didel÷s     Kg
Australines skumbres b/g isd. Kg
Skumbrių gab., vakuume Kg
Riebžuv÷s pilk.tauk.skumbrių s/o gab. Kg
Lašišų papilv÷s Kg
Plekšn÷s b/g Kg
Stinten÷s neišdarin÷ta Kg
Atlanto silk÷s neišdarin÷tos 300+ Kg
Atlanto silk÷s b/g išdarin÷tos 300+ Kg
kupr÷s gab. Kg
kupr÷s gab.vak Kg
Tuno file gab. Kg
Lasisu file s/o Kg
Karštai rūkyta produkcija
Skumbr÷s b/g Kg
Skumbr÷s b/g vak Kg
Australines skumbres b/g isd. Kg
Skumbrių išklotin÷s b/g Kg
Atlanto silk÷s neišdarin÷tos 300+ Kg
Atlanto silk÷s b/g išdarin÷tos 300+ Kg
Sviestažuvių išklotin÷s Kg
Didžiūjų kalmarų fil÷ gab. Kg
Lašišų pynut÷s Kg
Jūros lydeka b/g išdar.             Kg
Jūros lydeka b/g išdar. Fas.         Kg
Jūros lydeka b/g išdar.(maza)     Kg
Jūros ešeriai maži                      Kg
Sterkin÷s nototenijos b/g Kg
Sterkin÷s nototenijos b/g fas. Kg
Grenadierius bukasnukis Kg
karšių išpleiktin÷ Kg
karšių išleiktinių pus÷s fas Kg
Didžiųjų kalmarų čiuptuvai Kg
Didžiųjų kalmarų čiuptuvai vak Kg
Lašišų kaulai Kg
Lašišų galvos Kg
paltusas Kg
Upetakio gabalai Kg
Perpeles isklotine Kg
Saulazuve Kg
Vytinta produkcija
Kuojos neišdarin÷tos Kg
Kuojos neišd. , fasuotos Kg
Stintos neišdarin÷tos Kg
Stintos neišd., fasuotos Kg
Stinten÷s neišdarin÷tos fas. 100g. vnt. 
Plekšn÷s b/g išdar. Kg
Plekšn÷s b/g išdar. fasuotos Kg



Plekšn÷s s.g. Išd. Kg
Kuprių fil÷, fas. 100g vnt
Karšiai neišdar. Kg
Jūros ešerys b/g išdar. fas. Kg
Žiobriai neišdarin÷ti Kg
žiobriai s.g. Išdarin÷ti Kg
Baltijos menk÷s s/g išd. kg
juros lydeka kg
strim÷l÷ neišd.  Fas. 100g vnt
kalmarai fas. 20g vnt
Šaldyta produkcija
Jūros lydekos b/g,fas.(200-400) Kg
Jūros lydekos b/g,fas.(100-200) Kg
pangasijų file fas. Kg
Mintajaus file fas (20% glazura) Kg
Lydeka be uodegu Kg
Paltuso file Kg
Silke b/g Kg
Tuno steikai Kg


