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VERSLO DOVANOS



Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
folijuotu lipduku, 305 g 

Dėžutės matmenys: 243x243x38 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    vyšnių ir aitriųjų paprikų;
    champ-krem;
    pasi�orų;
    vyno Marsala ir baltojo šokolado;
    pieninio šokolado-karamelės.
    

Dėžutės viduje – kvietimas dviems į
 „Rūtos“ šokolado muziejų!
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
folijuotu lipduku, 105 g 

Dėžutės matmenys: 200x92x28 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
     karameliniu;
·     slyvų; 
·     kriaušių;
·     pistacijų;
     lazdyno riešutų ir smulkintų kakavos pupelių.
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Šokoladinių saldainių rinkinys dėžutėje 
su individualaus dizaino kortele, 160 g

Dėžutėje –  trys saldainiai su individualia  spauda!

šaltalankių;
slyvų;
pasi�orų;
sūrio ir kvapiųjų mandarinų;
karčiojo šokolado.

Dėžutės matmenys: 220x143x35 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
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Dėžutės matmenys: 245x180x35 mm

Rinkinį sudaro:
    baltasis šokoladas su pasi�orų įdaru; 
    Ruby šokoladas su pistacijų įdaru;
    baltasis šokoladas su citrinomis ir žaliąja arbata Matcha; 
    pieninis šokoladas su traškiu lazdyno riešutų įdaru;
    juodasis šokoladas su karčiojo šokolado įdaru.

Šokoladų rinkinys dėžutėje su 
individualaus dizaino folijuotu 
lipduku, 230 g 
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
metalinėje dėžutėje su 
individualaus dizaino spauda, 
215 g

Dėžutės matmenys: 140x87x56 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    kakaviniu įdaru, pagardintu brendžiu;
    pasi�orų tyrės ir baltojo šokolado;
    karčiojo šokolado;
    kvapiųjų mandarinų;
    lazdyno riešutų ir smulkintų kakavos pupelių. 
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
folijuotais lipdukais, 265 g

Dėžutės matmenys: 305x200x28 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    karčiojo šokolado;
    karameliniu;
    šokolado ir juodųjų serbentų;
    medaus;
    kriaušių;
    pistacijų;
    slyvų.
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Kiekis ribotas!7

Dėžutės matmenys: 153x150x37  mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    sūrio ir bruknių; 
    mangų ir šafrano;
    pasi�orų; 
    Ruby šokolado ir aviečių;
    vyno Marsala ir baltojo šokolado.
    

Šokoladinių saldainių rinkinys
dėžutėje su individualaus 
dizaino folijuotu lipduku, 185 g
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Saldainių puošybos elementai gali keistis.
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Dėžutės matmenys: 260x260x37 mm

Rinkinį sudaro dražė:
    anakardžiai su pieniniu šokoladu; 
    džiovintos šaltyje braškės su juoduoju 
šokoladu;
    migdolai su baltuoju šokoladu ir kava;
    migdolai su baltuoju šokoladu ir braškėmis;
    džiovintos šaltyje mėlynės su baltuoju 
šokoladu;
    traškūs migdolai su Ruby šokoladu ir juodaisiais 
serbentais;
    džiovintos vyšnios su 75 % juoduoju šokoladu;
    džiovintos šaltyje avietės su baltuoju šokoladu;
    aviečių gabalėliai su juoduoju ir baltuoju šokoladu.

Dražė kolekcija dėžutėje su 
individualaus dizaino juostele,
785 g  
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Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
   pasi�orų; 
   pistacijų;
   ; citrinų ir žaliosios arbatos Matcha
   traškiu lazdyno riešutų;
   karčiojo šokolado.

Šokoladinių saldainių rinkinys dėžutėje 
su individualaus dizaino mova, 105 g 

Dėžutės matmenys: 200x92x28 mm
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Dražė saldainiai dėžutėje su 
individualaus dizaino lipduku, 
140 g
Dėžutės matmenys: 224x44x32 mm

11.1.  „Žara“ – pieno karamelės, romo, konjako ir amareto 
skonio traškūs migdolai su baltuoju šokoladu
11.2. Traškūs migdolai su Ruby šokoladu ir juodaisiais 
serbentais
11.3.  „Marmurinė“ – migdolai su baltuoju šokoladu ir 
cinamonu.

Dražė rinkinys dėžutėje su individualaus 
dizaino juostele, 545 g

Dėžutės matmenys: 235x164x40 mm

Rinkinį sudaro:
    džiovintos šaltyje avietės su baltuoju šokoladu;
    lazdyno riešutai su pieniniu šokoladu;
    traškūs migdolai su Ruby šokoladu ir juodaisiais 
serbentais.
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Naujiena!





Šokoladiniai saldainiai sidabro spalvos 
etiketėse su individualaus dizaino 
lipdukais

Šokoladiniai saldainiai  individualaus 
dizaino etiketėse

12.1.  „Lietuva“ 
Šokoladiniai saldainiai su smulkintais migdolais ir 
karameliniais dribsniais
12.2.  „Rūtos šokolado meistrai“ 
Šokoladiniai saldainiai su migdolais ir kava
12.3.  „Lietuvaitė“
Trijų sluoksnių citrinų skonio su�ė ir želė saldainiai su 
šokoladu

13.1.  „Lietuva“ 
Šokoladiniai saldainiai su smulkintais migdolais ir 
karameliniais dribsniais
13.2.  „Rūtos šokolado meistrai“ 
Šokoladiniai saldainiai su migdolais ir kava
13.3.  „Lietuvaitė“
Trijų sluoksnių citrinų skonio su�ė ir želė saldainiai su 
šokoladu 
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14.1. Pieninio šokolado saldainiai su anakardžių 
įdaru
14.2. Juodojo šokolado saldainiai su mangų įdaru
14.3. Juodojo šokolado saldainiai su šampaniniu 
įdaru

Šokoladiniai saldainiai individualaus 
dizaino etiketėse

Aukso arba sidabro spalvos folija pasirinktinai.

Šokolado skersmuo – 30 mm
 
15.1.  Juodasis šokoladas (50 % kakavos) 
15.2.  Pieninis šokoladas

Šokoladas su individualaus dizaino 
lipduku,  6,0 g
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Šokolado matmenys: 79x30x8 mm 

17.1.  Pieninis šokoladas  
17.2.  Juodasis šokoladas (50 % kakavos)
17.3.  Juodasis šokoladas (75 % kakavos)

Šokolado plytelės individualaus
dizaino etiketėse, 18 g

Šokolado : 3 x3  mmmatmenys 4 4
Pakuotės matmenys: 70x40 mm
 
Juodasis šokoladas (50 % kakavos) 

Šokolado plytelės individualaus 
dizaino  etiketėse 
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Šokoladai su priedais dėžutėse su 
individualaus dizaino movomis, 
80 g / 100 g

 

Dėžutės matmenys: 185x82x10 mm

Juodojo šokolado (50 %) plytelės, 18 g

Šokolado plytelių rinkinys 
individualaus dizaino etiketėse, 
90 g (5x18 g)

Baltos arba juodos spalvos dėžutės pasirinktinai.

19.1.  Ruby ir juodasis šokoladas (55 % ), puoštas 
23K auksu, 80 g
19.2.  Baltasis šokoladas su pekaninėmis karijomis ir
kava, 100 g
19.3.  Juodasis šokoladas (75 %) su spanguolėmis, 100 g
19.4.  Baltasis šokoladas su mėlynėmis ir braškėmis, 100 g
19.5.  Juodasis šokoladas (75 %) su apelsinų žievelėmis,
vyšniomis ir ananasais, 100 g
 

Dėžutės matmenys: 187x90x23 mm
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Reljefinis šokoladas su Jūsų 
logotipu vokelyje, 100 g
 

Vokelio  matmenys: 112x190 mm
Šokolado matmenys: 160x80 mm 

Juodasis šokoladas (55 %), puoštas aukso spalvos 
dulkėmis

Individualus reljefas galimas per visą 
šokolado plotą.
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Šokoladų rinkinys dėžutėje 
su individualaus dizaino folijuotu 
lipduku, 360 g (9x40 g)

Dėžutės matmenys: 280x154x35 mm

Rinkinį sudaro šokoladai:
    juodasis šokoladas (75 %) su paprikomis ir 
alyvuogėmis;
    juodasis šokoladas (75 %) su rožiniais pipirais;
    juodasis šokoladas (75 %) su spanguolėmis 
ir lazdyno riešutais;
    pieninis šokoladas su sūria karamele ir 
dribsniais;
    pieninis šokoladas su avietėmis ir mėlynėmis;
    baltasis šokoladas su citrinomis (puoštas 
rugiagėlėmis);
    braškių skonio baltasis šokoladas su aviečių
granulėmis;
    baltasis šokoladas su citrinomis ir žaliąja 
arbata Matcha;
    baltasis šokoladas su braškėmis ir mėlynėmis.
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Reljefinis šokoladas su Jūsų logotipu
su individualaus dizaino dėžutėje 

kortele, 500 g

Dėžutės matmenys: 205x205x44 mm
Šokolado matmenys: 185x185x15 mm

Juodasis šokoladas (55 %), puoštas aukso spalvos 
dulkėmis.

 

Dėžutės matmenys: 295x193x35 mm
Šokolado matmenys: 275x177x8 mm 

Juodasis šokoladas (55 %), puoštas aukso spalvos 
dulkėmis.

Reljefinis šokoladas su Jūsų 
logotipu dėžutėje, 500 g

Individualus reljefas galimas per visą 
šokolado plotą.
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Individualus reljefas galimas per visą 
šokolado plotą.



Šokoladas dėžutėje su individualaus 
dizaino  mova,  300 g

Dėžutės matmenys: 210x210x35 mm
  
24.1.  Juodasis šokoladas (55 %) su riešutais ir vaisiais 
24.2.  Juodasis šokoladas (55 %) su migdolais ir vyšniomis
24.3.  Pieninis šokoladas su avietėmis ir mėlynėmis
24.4.  Pieninis šokoladas su lazdyno riešutais

Šokoladų rinkinys  dėžutėje su 
individualaus dizaino kortele,  600 g

Dėžutės matmenys: 205x205x44 mm

25.1. Rinkinį sudaro:
     Juodasis šokoladas (55 %) su riešutais ir vaisiais, 300 g
     Pieninis šokoladas su avietėmis ir mėlynėmis, 300 g

25.2. Rinkinį sudaro:
    Juodasis šokoladas (75 %) su ananasais, melionais ir 
anakardžiais, 300 g 
    Pieninis šokoladas su lazdyno riešutais, 300 g
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Kiekis ribotas!





Šokoladai su priedais dėžutėse su
 individualaus dizaino lipdukais,

100 g 

Šokoladų rinkinys dėžutėje su 
individualaus dizaino mova, 
300 g 

Rinkinį sudaro:
   baltasis šokoladas su mėlynėmis ir braškėmis, 100 g;
   pieninis šokoladas su avietėmis ir ryžių traškučiais, 100 g;
   juodasis šokoladas (75 %) su spanguolėmis, 100 g

   ir juodasis šokoladas (75 %) su pistacijomis26.1. Ruby
  Baltasis šokoladas su mėlynėmis ir braškėmis26.2.
Juodasis šokoladas (75 %) su spanguolėmis26.3.  

  Juodasis šokoladas (70 %) su stevija, kanapių26.4.
 sėklomis ir  uogomis. Su saldikliaisgoji

  26.5. Pieninis šokoladas su avietėmis ir ryžių traškučiais, 
26.6.   Juodasis šokoladas (75 %) su vyšniomis, anakardžiais 
ir moliūgų sėklomis
26.7.  Juodasis šokoladas (75 %) su rožių žiedlapiais

Pakuotės matmenys: 190x110 mm
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Kiekis ribotas!
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 UAB „Rūta“   Tilžės g. 133, LT-76349  
Šiauliai, Lietuva / Lithuania
projektai@ruta.lt;  +370 640 94 214; +370 687 5025 3
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