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Pjaustytas karamelinis 
plokštainis

Rateliai su zefyru

Viktorija

Naminiai

Baravykai

Sviestiniai

Vaikiški

Vilnius

Gėlytė

Su karamele

Vilnelė

Karališki su riešutais

Riestainiai Mėgiamieji

Geltoni piršteliai Šokoladiniai vamzdeliai



17. 25.
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19. 27.

20. 28.

21. 29.

22. 30.

23. 31.

24. 32.

Pasaka Karameliniai triufeliai

Biskvitas su džemu Koriukas

Vilnelė su medum Pjaustytas šokoladinis 
plokštainis

Sviestiniai suktukai Šnekučiai

Vasarėlė (ruda) Biskvitas šokolade

Vafliai su karamele Kankorėžis

Karamelinė juostelė Dvyniai

Švilpukai su obuoliu Plikyti



1.  Pjaustytas karamelinis plokštainis – keksas su karamele ir riešutais
2.  Rateliai su zefyru – trapus sausainis su zefyru ir šokoladu
3.  Viktorija – riešutinės masės sausainiai
4.  Naminiai – trapūs sausainiai
5.  Baravykai – meduoliniai sausainiai su šokoladu
6.  Sviestiniai – keksas su razinom ir šokoladu
7.  Riestainiai – trapūs sausainiai pabarstyti cukrumi
8.  Geltoni piršteliai - trapūs sausainiai pabarstyti cukrumi
9.  Vaikiški – trapūs sausainiai su zefyru ir žėle 
10.  Vilnius – trapūs sausainiai su cukrine masė
11.  Gėlytė – trapūs sausainiai su cinamonu 
12.  Su karamele – trapūs sausainiai su karamele ir šokoladu
13.  Vilnelė – minkšti, trapūs sausainiai su razinom ir šokoladu
14.  Karališki su riešutu – riešutinės masės sausainiai su šokoladu
15.  Mėgiamieji – trapūs sausainiai su aguonomis
16.  Šokoladiniai vamzdeliai – trapūs sausainiai su šokoladu
 ir riešutais
17.  Pasaka – biskvitiniai sausainiai su šokoladu ir riešutais
18.  Biskvitas su džemu – biskvitiniai sausainiai su džemu
19.  Vilnelė su medum – sausainiai su medumi, paukščių pienu ir aguo-
momis
20.  Sviestiniai suktukai – kapotos tešlos sausainiai su baltymu
21.  Vasarėlė (ruda) – trapūs sausainiai su zefyru ir šokoladu
22.  Vafliai su karamele – vafliniai sausainiai su karmele ir šokoladu
23.  Karamelinė juostelė – trapūs sausainiai su karamele ir šokoladu
24.  Švilpukai su obuoliu - kapotos tešlos sausainiai su troškintu obuo-
liu
25.  Karameliniai triufeliai -  trapūs sausainiai su karamele
26.  Koriukas – trapūs sausainiai su šokoladu
27.  Pjaustytas šokoladinis plokštainis- kokesas su šokoladu
28.  Šnekučiai – trapūs sausainiai su saulėgrąžom ir šokoladu
29.  Biskvitas šokolade –biskvitiniai sausainiai su paukščių pienu ir 
šokoladu
30.   Kankorėžis – trapūs sausainiai su kakava ir šokoladu
31.   Dvyniai – trapūs sausainiai su zefyru ir želė 
32.   Plikyti – plikytos tešlos sausainiai
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Liežuvėliai

Lazdelės su sezamu

Miško pasaka

Smelinė juostelė

Romo

Kaspinėliai

Sveiki (su saulėgrąžom) Prancūziški vafliai

Oriniai Sveiki (su sezamu)

Karališki su kokosu Vilija

Vamzdeliai Žara

Cukrinukai Nemunas



33.  Liežuvėliai – kapotos tešlos sausainiai su džemu
34.  Lazdelės su sezamu – kapotos tešlos sausainiai su sezamu
35.  Smėlinė juostelė – trapūs sausainiai su džemu
36.  Sveiki ( su saulėgrąžom) – trapūs sausainiai su saulėgrąžom
37.  Oriniai – sausainiai su baltymu ir cukrumi
38.  Karališki su kokosu – kokosiniai sausainiai su šokoladu
39.  Vamzdeliai – trapūs sausainiai
40.  Cukrinukai – trapūs sausainiai
41.  Miško pasaka – keksiniai sausainiai su zefyru ir želė
42.  Romo – sausainiai su medumi, paukščių pienu ir šokoladu
43.  Kaspinėliai – kapotos tešlos sausainiai su aguonom
44.  Prancūziški vafliai – trapūs sausainiai
45.  Sveiki (su sezamu) – trapūs sausainiai su sezamu
46.  Vilija – trapūs sausainiai su zefyru ir šokoladu 
47.  Žara – kapotos tešlos sausainiai
48.  Nemunas – trapios tešlos sausainiai su šokoladu
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Kaštonas Pasagėlės

Šokoladiniai piršteliai  
(su karamele)

Drakoniukai

Skrybėlaitės Vasarėlė (balta)

Meduoliukai Plunksnelė

Ramunė Gintaras

Švilpukai su aguonom Ežiai

Gėlytė su saulėgrąžom Aguonėlė

Žiedai su riešutais Lazdelės su riešutu



49.  Kaštonas – keksiniai sausainiai su zefyru ir šokoladu
50. Šokoladiniai piršteliai (su karamele) – trapūs sausainiai su 
šokoladu ir karamele
51.  Skrybėlaitės – trapūs sausainiai zefyru ir riešutais
52.  Meduoliukai – meduoliniai sausainiai su džemu
53.  Ramunė – trapūs sausainiai su šokoladu
54.  Švilpukai su aguonom – kapotos tešlos sausainiai su 
aguonomis
55.  Gėlytė su saulėgrąžom – trapūs sausainiai su saulėgrąžom
56.  Žiedai su riešutu – trapūs sausainiai su riešutais
57.  Pasagėlės  - kapotos tešlos sausainiai su aguomomis
58.  Drakoniškai – trapūs sausainiai su zefyru ir kokosu
59.  Vasarėlė (balta) – trapūs sausainiai su šokoladu ir riešutais
60. Plunksnelė – biskvitiniai sausainiai su paukščių pienu ir 
šokoladu
61.  Gintaras – trapūs sausainiai
62.  Ežiai – kokosiniai sausainiai
63.  Aguonėlė – trapūs sausainiai su aguomois
64.  Lazdelės su riešutu – kapotos tešlos sausainiai su riešutais
65.  Kriauklės – trapūs sausainiai su kakava
66.  Trapučiai - trapūs sausainiai su aguonomis
67.  Berželis – trapūs sausainiai su šokoladu
68.  Žibutė – trapūs sausinaisi su cukrine mase
69.  Spanguolė – trapūs sausinaisi su spanguolių džemu
70.  Žiedai su aguonom – trapūs sausinaisi su aguonomis
71.  Roksai – trapūs sausainiai su razinomis
72.  Apelsininiai – trapūs sausainiai su apelsinų džemu ir šokoladu
73.  Šokoladiniai ežiai – kokosiniai sausainiai su šokoladu
74.  Šakotis “Kazytė” – tradicinis šakotis
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Kriauklės

Trapučiai

Žiedai su aguonom

Roksai

Berželis Apelsininiai

Žibutė

Spanguolė

Šokoladiniai ežiai

Šakotis “Kazytė”



R. Pankevičienės įm.                                    

Vytauto g. 15, Druskininkai
Tel. 8 313 52618
Mob. 8 686 44237
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www.sausainiai.com
Įmonės kodas 252063790
PVM kodas LT520637917
Ats./sąsk. LT334010040900176763
Bankas AB „NORD/LB Lietuva“
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