
UOGIENES
.

PRESERVE

SEA BUCKTHORN

BRAŠKIŲ uogienė
STRAWBERRY preserve
Svoris   320 g / 600 g 
Kiekis dėžėje  12 vnt./ 8 vnt.
Galiojimas 2 metai / 2 years.

AVIEČIŲ uogienė
RASPBERRY preserve
Svoris   320 g / 600 g
Kiekis dėžėje  12 vnt. / 8 vnt.
Galiojimas  2 metai / 2 years.

SPANGUOLIŲ uogienė
CRANBERRY preserve
Svoris   320 g / 600 g
Kiekis dėžėje   12 vnt./ 8 vnt.
Galiojimas 2 metai / 2 years.

VYŠNIŲ uogienė
CHERRY preserve
Svoris    320 g / 600 g
Kiekis   12 vnt. / 8 vnt.
Galiojimas 2 metai / 2 years.
.

JUODŲJŲ serbentų uogienė
BLACK CURRANT preserve
Svoris    320 g / 600 g
Kiekis   12 vnt. / 8 vnt.
Galiojimas   2 metai / 2 years.

RAUDONŲJŲ serbentų uogienė
RED CURRANT preserve
Svoris   320 g / 600 g
Kiekis   12 vnt/ 8 vnt.
Galiojimas   2 metai / 2 years.

TRADICINIS obuolių sūris
TRADITIONAL apple dessert
1  dėžutė.
Galiojimas 1 metai/1 year

TRADICINIS  obuolių sūris su svarainiais
TRADITIONAL  apple dessert with quince
1  dėžutė.
Galiojimas 1 metai/1 year

TRADICINIS          obuolių sūris su čili
TRADITIONAL apple dessert with chili
1  dėžutė.
Galiojimas 1 metai/1 year

TRADICINIS       obuolių sūris su pankoliu
TRADITIONAL apple dessert with fennel
1  dėžutė.
Galiojimas 1 metai/1 year

 
TRADICINIS  obuolių sūris su lazdyno riešutais
TRADITIONAL   apple dessert with hazelnuts
1  dėžutė.
Galiojimas 1 metai/1 year

TIK LIETUVIŠKI OBUOLIAI RANKŲ DARBO 1 kg =5 kg OBUOLIŲ

T radicinis, autentiškos receptūros obuolių sūris yra rankų darbo  desertas, pagamintas tik iš lietuviškų obuolių. Kilęs iš viduramžių valdovų ir didikų dvarų, 
obuolių sūris atkeliauja  ir ant jūsų stalo.  Vienas  kilogramas  šio deserto gaminamas  net  iš  5 kg  aukščiausios  kokybės  obuolių. Naudojame  tik šviežius
lietuviškus obuolius, todėl gaminyje išlieka daug organizmui reikalingų medžiagų ir vertingų vitaminų.  Mūsų  naujieji  sūriai, pagardinti  aitriąja paprika,
mėtomis, cinamonu, riešutais ar svarainiais, sukuria visiškai naujus potyrius. Sūris tinkamas dėti ir ant šventinio stalo, ir kaip užkandis pertraukėlės metu.

Taip pat yra puiki dovana iš Lietuvos, atspindinti mūsų šalies kulinarinio paveldo tradicijas! 

APIE MUS:

 UAB  “Vilroka”  įkurta 1997 metais. Esame profesionalūs, ilgalaikę  patirtį  turintys  konditerinių  įdarų, uogienių, džemų ir obuolių sūrio gamintojai. 

Puikiai  išmanydami  savo  sritį, visą dėmesį  skiriam kokybei,  produktų  tobulinimui  ir  inovacijoms.   Gaminame  džemus, uogienes,  obuolių  sūrius,

konditerinius įdarus ir kitus produktus tiek verslui, tiek kasdieniam vartojimui.  Produktų  receptus  kuriame  bei  pritaikome atsižvelgdami į užsakovo 

pageidavimus ir poreikius. Mūsų siūlomi produktai yra aukštos kokybės, gaminami iš kruopščiai atrinktų uogų ir vaisių. 

 
 Mūsų  ypatingas  produktas -  šaltalankių tyrės - verdamos  iš  natūraliai  užaugintų  šaltalankių  uogų.   Kadangi  tyrei  gaminti  naudojama  daug  uogų, 
puodeliui jėgas grąžinančios ir gydančios arbatos tereikia 35 g  šaltalankių  tyrės.  Šaltalankio skoniui sustiprinti tyrę paskaniname čili pipirais ir imbieru.

Galima vartoti karštai ar šaltai arbatai gaminti, ar ruošti kitus gėrimus. 

GAMINIAI IŠ
ŠALTALANKIU,

TRADICINIAI
obuoliu suriai

TRADITIONAL
apple dessert

- ,

 Uogienės paruošiamos iš aukštos kokybės, sveikų, didelių uogų  ir  vaisių  gabaliukų, kurie  suteikia  uogienei natūralų aromatą  ir  skonį.

MŪSŲ  UOGIENIŲ SUDĖTYJE  NĖRA  DIRBTINŲ  KONSERVANTŲ, DAŽIKLIŲ  AR  KVAPIKLIŲ. 

UAB  “Vilroka”  džemai  ir  uogienės  puikiai  tinka  kepiniams,  košei, valgyti kartu su jogurtu, ledais,  blynais ar šviežia bandele. 

DŽEMAI
JAM

CONFECTIONERY  FILLING

OBUOLIŲ džemas
APPLE jam with sugar
Svoris   1 kg, 13 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

AVIEČIŲ džemas
 jamRASPBERRY

Svoris 1 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

SPANGUOLIŲ džemas
CRANBERRY jam
Svoris 1kg,  6 kg, 11 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

BRAŠKIŲ džemas
STRAWBERRY jam
Svoris  1 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

Konditerinis įdaras BRAŠKIŲ skonio
STRAWBERRY  flavour filling
Svoris  7 kg
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

Konditerinis įdaras APELSINŲ skonio
ORANGE  flavour filling 
Svoris  7 kg 
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

Konditerinis įdaras PERSIKŲ skonio
PEACH  flavour filling 
Svoris  7 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

Konditerinis įdaras SPANGUOLIŲ skonio
CRANBERRY  flavour filling 
Svoris  7 kg
 Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

KARAMELINIS įdaras
CARAMEL flavour filling
Svoris  1 kg, 7 kg, 13 kg
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

VYŠNIŲ įdaras (50% vyšnių)
CHERRY filling (50% cherry) 
Svoris  10 kg
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes
(50 % vyšnių)

Konditerinis įdaras VYŠNIŲ skonio
CHERRY flavour filling
Svoris  7 kg
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

Konditerinis įdaras AVIEČIŲ skonio
RASPBERRY flavour filling
Svoris  7 kg
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

JUODŲJŲ serbentų džemas
jamBLACK CURRANT 

Svoris 1 kg, 6 kg, 11 kg,
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

RAUDONŲJŲ SERBENTŲ džemas
RED CURRANT jam
Svoris 1 kg, 6 kg, 11 kg, 
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

VYŠNIŲ džemas
CHERRY jam
Svoris 1 kg, 6 kg, 11 kg 
Galiojimas  6 mėn. / 6 monthes

OBUOLIŲ – ARONIJOS džemas
APPLE - CHOKEBERRY jam 
Svoris   13 kg
Galiojimas   6 mėn. / 6 monthes

KONDITERIAI
IDARAI,

ŠALTALANKIŲ uogienė
SEA BUCKTHORN preserve 
320 g

ŠALTALANKIŲ uogienė 
su čili
SEA BUCKTHORN 
with chili preserve 
320 g

ŠALTALANKIŲ uogienė 
su imbieru
SEA BUCKTHORN
with ginger 
320 g

ŠALTALANKIŲ tyrė
arbatai
SEA BUCKTHORN puree 
for tea 
750 ml, 320 ml

ŠALTALANKIŲ tyrė
arbatai su imbieru
SEA BUCKTHORN puree 
with ginger for tea 
750 ml, 320 ml

ABOUT US

Vilroka JSC, established in 1997, is an experienced producer of traditional  jams,  marmalades, puree,  and  apple desserts.  We use only selected and

high-quality fruits and berries. We have  high quality standards for both raw materials and ready products.  Preserves  we  produce are  100% natural, 

without any artificial preservatives, flavor or color. We offer products with recipies created according to customers needs. 

Traditional apple dessert - an authentic hand made Lithuanian delicacy which recipe traces back to centuries ago. To make this dessert only selected 
apples from Lithuanian orchards are used. Our unique novelties are new traditional apple desserts with chili pepper, quince, hazelnuts - a perfect dessert

 to serve with a tea or coffee, as well as a tasty snack in office or school, or simply a great gift from Lithuania.

Preserves are made with whole or large pieces of high-quality fruit. Vilroka preserves do not contain any artificial preservatives, flavor or color. 
Preserve is an excellent and deliciaus accompaniment to pancakes, pastries or porridge, and in combination with yoghurt or ice cream. 

Sea  Buckthorn  has long been used in traditional medicine to prevent aging and promote health. The high abundance of antioxidantas, vitamins, and 
flavonoids make sea buckthorn a great health product. To support your health you need a cup of tea, which could be prepared from our sea buckthorn 

puree. In a cup of hot or cold water just put two spoons (35 g ) of puree. We offer you to taste puree and preserve with chili or ginger.

   
Džemai yra saldūs, natūralių trintų vaisių ir  uogų  produktai.  Džemai  gali  būti  gaminami su vaisių tyre ar šaldytais vaisiais, uogomis.  Produktą  galima 

naudoti kaip įdarą bandelėms, pyragams, tortams, kepiniams sluoksniuoti ir dekoruoti. 

Jam is made from a blend of crushed sun-ripened fruit and fruit puree. It is perfect product to fill baked pastries, to cover surface of pastries, to decorate
desserts or other dishes.

K onditeriniai  įdarai skirti  pramoniniam  perdirbimui,  konditerijai,  kepiniams.   Veikiant  skirtingai  temperatūrai  jų  tekstūra  ir  skonio  savybės  išlieka
nepakitusios. Produktą galima naudoti kaip įdarą bandelėms, pyragams, tortams, duonoms, kepiniams sluoksniuoti ir dekoruoti. 

Fillings are products that are used for industrial processing, confectionery, production of pastries. They are termostable and their texture and flavour 
features remain unchanged under thermal regime.

Kontaktai / Contacts
 

UAB  Vilroka
Perkūno g. 4, 42135 Rokiškis,

Lietuva / Lithuania
Tel./ ph. +370 458 75830

 
info@vilroka.lt , export@puree.lt

www.vilroka.lt
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