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Nr. Prekės	  pavadinimas

Tūris	  (l),	  
svoris	  (kg),	  

vnt.
Pardavimo	  

kaina	  su	  PVM

1 Achiote	  pasta 0,1 €	  2,00
2 Chiles	  Anchos,	  džiovinti 0,5 €	  19,00
3 Chiles	  Anchos,	  malti 0,5 €	  20,00
4 Chiles	  Cascabel,	  džiovinti 0,25 €	  10,00
5 Chiles	  Chipotles,	  džiovinti 0,5 €	  19,00

6 Chiles	  Chipotles,	  konservuoti	  (Clem.) 2,8 €	  16,00

7 Chiles	  Chipotles,	  konservuoti(Clem.) 0,22 €	  3,00

8 Chiles	  Chipotles,	  konservuoti	  (Clem.) 0,105 €	  2,00
9 Chiles	  de	  Arbol,	  džiovinti 0,5 €	  15,00
10 Chiles	  Guajillo,	  džiovinti 0,5 €	  15,00
11 Chiles	  Guajillo,	  malti 0,5 €	  22,00

12 Chiles	  Jalapeños,	  žali,	  konservuoti 2,8 €	  9,00

13 Chiles	  Jalapeños,	  žali,	  konservuoti 0,22 €	  2,00
14 Chiles	  Morita,	  džiovinti 0,5 €	  17,00
15 Chiles	  Mulato,	  džiovinti 0,5 €	  21,00

Visų	  Šventųjų	  g.	  5,	  Vilnius	  
info@sofadepancho.lt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

+370	  673	  89	  002	  	  	  	  	  	  
www.sofadepancho.lt

Aprašymas
Sudedamosios	  dalys:	  vanduo,	  anato	  sėklos,	  kukurūzų	  miltai,	  joduota	  druska,	  prieskoniai,	  citrinų	  rūgštis,	  natrio	  benzoatas	  (konservantas).
100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  774	  kJ/185	  kcal,	  riebalai	  –	  2,5	  g,	  angliavandeniai	  –	  35	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  7,2	  g),	  baltymai	  	  -‐	  5,8	  g,	  druska	  –	  4,1	  g.	  	  Paruošimo	  būdas:	  Pastą	  
sumaišyti	  vienodomis	  dalimis	  su	  apelsinų	  sultimis,	  50	  g	  pastos	  ir	  50	  g	  acto	  sumaišyti	  su	  0.5	  kg	  mėsos,	  marinuoti	  2	  val.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  0°C	  -‐	  +25°C.	  Kilmės	  šalis:	  
Meksika.

Restoranas	  Sofa	  de	  Pancho	  dalijasi	  savo	  sandėliu	  -‐	  
Bodega	  de	  Pancho	  -‐	  galite	  įsigyti	  autentiškų	  

meksikietiškų	  prieskonių,	  tortilijų	  ir	  kitų	  bakalėjos	  
produktų.	  Siunčiame	  į	  kitus	  miestus.	  Daugiau	  

informacijos	  info@sofadepancho.lt

Grynasis	  kiekis:	  	  105g	  (58	  g	  be	  skysčio)	  
Sudedamosios	  dalys:	  rūkyti	  jalapeño	  pipirai,	  vanduo,	  pomidorų	  pasta,	  cukrus,	  druska,	  cukranendrių	  actas,	  augalinis	  aliejus,	  svogūnai,	  česnakas,	  citrinų	  rūgštis.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  
maistinė	  vertė:	  399	  kJ/	  95	  kcal,	  riebalai	  -‐	  1,2	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0,1	  g),	  angliavandeniai	  –	  3,3	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  2,4	  g),	  baltymai	  -‐	  0,6	  g,	  druska	  –	  2,3	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  
pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.

Grynasis	  kiekis:	  2,8	  kg	  (1,68	  kg	  be	  skysčio,	  ~90	  vnt.)	  
Sudedamosios	  dalys:	  rūkyti	  jalapeño	  pipirai,	  vanduo,	  pomidorų	  pasta,	  cukrus,	  druska,	  cukranendrių	  actas,	  augalinis	  aliejus,	  svogūnai,	  česnakas,	  citrinų	  rūgštis.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  
maistinė	  vertė:	  399	  kJ/	  95	  kcal,	  riebalai	  -‐	  1,2	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0,1	  g),	  angliavandeniai	  –	  3,3	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  2,4	  g),	  baltymai	  -‐	  0,6	  g,	  druska	  –	  2,3	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  
pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.

Sudedamosios	  dalys:	  žalieji	  jalapos	  pipirai,	  vanduo,	  actas,	  druska,	  cukrus,	  morkos,	  svogūnai,	  česnakai,	  rapsų	  aliejus,	  prieskoniai.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  107	  kJ/25	  kcal,	  
riebalai	  -‐	  0	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0	  g),	  angliavandeniai	  –	  5,7	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  2,4	  g),	  baltymai	  –	  0,6	  g,	  druska	  –	  2,1	  g.	  

Grynasis	  kiekis:	  2.8	  kg	  (1.54	  kg	  be	  skysčio)	  
Sudedamosios	  dalys:	  žalieji	  jalapos	  pipirai,	  vanduo,	  actas,	  druska,	  cukrus,	  morkos,	  svogūnai,	  česnakai,	  rapsų	  aliejus,	  prieskoniai.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  107	  kJ/25	  kcal,	  
riebalai	  -‐	  0	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0	  g),	  angliavandeniai	  –	  5,7	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  2,4	  g),	  baltymai	  –	  0,6	  g,	  druska	  –	  2,1	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  
Kilmės	  šalis:	  Meksika.

Sudedamosios	  dalys:	  žalieji	  jalapos	  pipirai,	  vanduo,	  actas,	  druska,	  cukrus,	  morkos,	  svogūnai,	  česnakai,	  rapsų	  aliejus,	  prieskoniai.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  107	  kJ/25	  kcal,	  
riebalai	  -‐	  0	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0	  g),	  angliavandeniai	  –	  5,7	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  2,4	  g),	  baltymai	  –	  0,6	  g,	  druska	  –	  2,1	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  
Kilmės	  šalis:	  Meksika.	  



16 Chiles	  Pasilla,	  džiovinti 0,5 €	  18,00
17 Chiles	  Pasilla,	  malti 0,5 €	  25,00
18 Chiles	  Piquin,	  džiovinti 0,5 €	  30,00

19 Chiles	  Poblano,	  konservuoti 0,78 €	  7,00

20 Kukurūzai	  Pozole,	  konservuoti 0,83 €	  5,00

21 Kukurūzų	  traškučiai,	  apvalūs 0,8 €	  5,00

22 Liquid	  Hickory	  Smoke 1,89 €	  15,00

23 Masa	  Harina,	  balti/mėlynieji	  kukurūzų	  miltai	  tortilijoms 1 €	  5,00

24 Nopalai,	  marinuoti 0,9 €	  6,00

25 Ožkų	  pieno	  karamelė	  Cajeta	  Quemada/Envinada 0,66 €	  10,00

26 Tajin,	  prieskonių	  mišinys:	  čili,	  citrina	  ir	  druska 0,142 €	  4,00

27 Tortilijos	  La	  Reina,	  kukurūzų,	  12	  cm,	  0.5	  kg,	  ~25	  vnt. pak. €	  6,00

28 Tortilijos	  Nagual,	  kvietinių	  miltų,	  10	  cm,	  10	  vnt. 0.13 €	  2,00
29 Tortilijų	  presas,	  apvalus,	  metalinis,	  15-‐17	  cm 1 €	  17,00
30 Tortillero,	  krepšelis	  tortilijoms,	  16-‐21	  cm 1 €	  11,00

31 Vanilės	  ekstraktas	  Saborizante	  natural	  de	  Vanilla 0,125 €	  4,00

Sudedamosios	  dalys:	  vanduo,	  1,8%	  etilo	  alkoholis	  (E1510),	  propilenglikolis	  (E490),	  vanilė,	  natūralus	  vanilės	  ekstraktas,	  dažiklis	  -‐	  karamelė,	  konservantas	  -‐	  kalio	  sorbatas.	  100	  g	  produkto	  
energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  20,2	  kJ/	  4,9	  kcal,	  riebalai	  –	  0,5	  g,	  iš	  kurių	  sočiųjų	  riebalų-‐	  0,2	  g,	  angliavandeniai	  –	  0,1	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  	  0	  g),	  baltymai	  -‐	  0	  g,	  druska	  –	  0,075	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  
ant	  pakuotės.	  Laikyti	  0°C	  -‐	  +25°C	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.

Sudedamosios	  dalys:	  kvietiniai	  miltai,	  augalinis	  aliejus	  (palmių	  aliejus,	  kokosų	  aliejus),	  margarinas	  (palmių	  riebalai,	  vanduo,	  emulsiklis	  E471),	  natris	  (0,1%),	  joduota	  druska,	  sausas	  pienas,	  
kiti	  priedai	  (E330)	  ir	  (E331)	  kaip	  antioksidantai	  (E202),	  (E270)	  )	  ir	  (E282)	  konservantai,	  (E412)	  ir	  (E440i)	  kaip	  stabilizatoriai.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  1245	  kJ/297	  kcal,	  
riebalai	  –	  4,52	  g	  (iš	  kurių	  sočiųjų	  riebalų	  –	  3,16	  g),	  angliavandeniai	  –	  53,6	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  3,4	  g),	  baltymai	  	  -‐	  7,9	  g,	  druska	  –	  2,28	  g,	  skaidulos	  4,4	  g,	  natris	  0,849	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  
pakuotės.	  Laikyti	  0°C	  -‐	  +25°C.	  Atidarius	  laikyti	  šaldytuve,	  suvartoti	  per	  dvi	  dienas.	  Kilmės	  šalis:	  ES.	  

Sudedamosios	  dalys:	  aitrieji	  pipirai,	  joduota	  druska,	  žaliųjų	  citrinų	  milteliai,	  silicio	  dioksidas.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  772	  kJ/	  182	  kcal,	  riebalai	  –	  2,3	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  
riebalų	  rūgštys	  –	  0,4	  g),	  angliavandeniai	  –	  37,2	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  4,8	  g),	  baltymai	  	  -‐	  3,3	  g,	  druska	  –	  47,2	  g.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje,	  4°C	  -‐	  +25°C.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.	  Geriausias	  iki:	  žiūrėti	  ant	  
pakuotės.

Sudedamosios	  dalys:	  vanduo,	  actas,	  dūmų	  skonio	  skystis	  ‘hickory’,	  dažanti	  karamelė	  (E150d),	  emulsiklis	  E433.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  44	  kJ/10	  kcal,	  riebalai	  –	  0,03	  g	  (iš	  
kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  –	  0	  g),	  angliavandeniai	  –	  1,8	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  0,36	  g),	  baltymai	  	  -‐	  0,7	  g,	  druska	  –	  0	  g.	  Laikyti	  4°C	  -‐	  +25°C.	  Kilmės	  šalis:	  EU.	  

Sudedamosios	  dalys:	  kukurūzų	  miltai	  74%,	  palmių	  aliejus,	  druska.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  2150	  kJ/510	  kcal,	  riebalai	  –	  20	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  –	  9	  g),	  
angliavandeniai	  –	  63	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  1,5	  g),	  baltymai	  	  -‐	  6	  g,	  druska	  –	  0,9	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Lenkija.	  

Konservuoti	  kaktusų	  lapai	  juostelėmis.	  Grynasis	  kiekis:	  900	  g	  (550g	  be	  skysčio).	  Sudedamosios	  dalys:	  kaktusų	  lapai	  juostelėmis,	  vanduo,	  druska,	  rūgštingumą	  reguliuojanti	  medžiaga	  citrinų	  
rūgštis.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  81	  kJ/	  19	  kcal,	  riebalai	  –	  0,07	  g,	  iš	  kurių	  sočiųjų	  riebalų	  -‐	  0	  g,	  angliavandeniai	  –	  4	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  	  0,4),	  baltymai	  -‐	  0,6	  g,	  druska	  –	  1,6	  g.	  
Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  0°C	  -‐	  +25°C	  sausoje	  vietoje.	  Atidarius	  laikyti	  šaltai,	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.	  

Sudedamosios	  dalys:	  cukrus,	  kondensuotas	  ožkų	  pienas,	  gliukozės	  sirupas.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  1583	  kJ/	  375	  kcal,	  riebalai	  –	  7,5	  g,	  iš	  kurių	  sočiųjų	  riebalų	  -‐	  4,4	  g,	  
angliavandeniai	  –	  69,4	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  	  66,6	  g),	  baltymai	  -‐	  7,2	  g,	  druska	  –	  0,1	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  0°C	  -‐	  +25°C	  sausoje	  vietoje.	  Atidarius	  laikyti	  šaltai,	  Kilmės	  šalis:	  
Meksika.	  

Sudedamosios	  dalys:	  kukurūzų	  masė	  97%,	  kukurūzų	  miltai	  2%,	  rūgštingumą	  reguliuojanti	  medžiaga	  -‐	  citrinų	  rūgštis	  (E330),	  konservantai	  (E282,	  E202,	  E200),	  kalcio	  hidroksidas	  (E526),	  
emulsikliai	  (E466,	  E412,	  E415).	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  899	  kJ/215	  kcal,	  riebalai	  -‐	  2,3	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  –	  0,32	  g),	  angliavandeniai	  –	  44,1	  g	  (iš	  kurių	  
cukrų	  –	  5,11	  g),	  baltymai	  –	  4,5	  g,	  druska	  –	  0,28	  g.	  Laikyti	  4°C	  -‐	  +25°C	  sausoje	  vietoje.	  Atidarius	  suvartoti	  per	  2	  dienas,	  saugoti	  šaldytuve,	  gerai	  užsegamoje	  pakuotėje.	  Kilmės	  šalis:	  Ispanija.	  
Rekomenduojama	  suvartoti	  iki:	  žiūrėti	  ant	  pak.	  Paruošimo	  būdai:	  2-‐3	  min	  gerai	  įkaitinti	  keptuvę,	  įpilti	  šiek	  tiek	  riebalų,	  apkepti	  tortilijas	  iš	  abiejų	  pusių	  15-‐20	  sekundžių,	  1-‐3	  kartus	  
apverčiant.	  Kepant	  tortilijos	  pučiasi.	  Sudėkite	  iškepusias	  tortilijas	  viena	  ant	  kitos,	  popieriniame	  ar	  medvilniame	  ranšluostyje,	  taip	  ir	  patiekite	  ant	  stalo.	  
Nerekomenduojama,	  tačiau	  galima	  tortilijas	  šildyti	  mikrobangų	  krosnelėje:	  sudėkite	  5-‐10	  vnt	  tortilijų	  į	  medvilninį	  ranšluostį	  ir	  šildykite	  90-‐120	  sek.	  Maksimaliu	  galingumu	  (±800W).	  	  

Sudedamosios	  dalys:	  kukurūzų	  miltai,	  kalcio	  hidroksidas	  E526.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.	  

Grynasis	  kiekis:	  830	  g	  (556	  g	  be	  skysčiio)
Sudedamosios	  dalys:	  baltieji	  kukurūzai,	  vanduo,	  joduota	  druska,	  antioksidantas	  E223.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  669	  kJ/158	  kcal,	  riebalai	  –	  2,5	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  
rūgštys	  –	  0,4	  g),	  angliavandeniai	  –	  31,1	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  0	  g),	  baltymai	  –	  2,8	  g,	  druska	  –	  0,1	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  Kilmės	  šalis:	  Meksika.

Grynasis	  kiekis:	  	  780	  g	  (430	  g	  be	  skysčio,	  ~5	  vnt.)	  Sudedamosios	  dalys:	  Poblano	  pipirai,	  vanduo,	  druska,	  cukrus,	  citrinų	  rūgštis.	  100	  g	  produkto	  energetinė	  ir	  maistinė	  vertė:	  185	  kJ/44,2	  kcal,	  
riebalai	  -‐	  1	  g	  (iš	  kurių	  sočiosios	  riebalų	  rūgštys	  -‐	  0	  g),	  angliavandeniai	  –	  7,1	  g	  (iš	  kurių	  cukrų	  –	  0	  g),	  baltymai	  –	  1,4	  g,	  druska	  –	  1,1	  g.	  Geriausias	  iki:	  žr.	  ant	  pakuotės.	  Laikyti	  sausoje	  vietoje.	  
Kilmės	  šalis:	  Meksika.	  


