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Bendroji informacija:
• Užsakymus pačiomis įvairiausiomis progomis priimame ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
• Minimalus tortų svoris – 1,5 kg.
• Galima užsakyti ir dviaukščius tortus.
• Standartinis tortų papuošimas papildomai nekainuoja, išskirtinio papuošimo kaina
derinama individualiai.
• Norėsite vieną ar kitą ingredientą pakeist kitu, kažką išimti ar kažką pridėti? Taip irgi
galima!

Susisiekime: uzsakymai@holigans.lt
+370 640 77 277
www.holigans.lt

Holigans Smalizaine

Ženklų reikšmės:
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patingi savo kokybe, natūralumu,
tikrumu, skoniu ir dvasia. Tik su
eko ruduoju cukrumi, eko ką
tik maltais lietuviškais spelta miltais, eko
riešutais, džiovintais vaisiais ir draugiška
nuotaika. Žinoma, čia rasite ir veganiškų,
raw ar begliutenių ir becukrių pasirinkimų.
Holigans Smaližainė prisitaiko prie išskirtinių
poreikių - gaminame ir netoleruojantiems tam
tikrų produktų ar alergiškiems žmonėms.
Visi Holigans tortai gaminami nenaudojant
kiaušinių, balto cukraus, mielių, margarinų,
hidrintų riebalų, konservantų ar skonio
stipriklių ir kitų nevalgytinų dalykų. Žinoma,
čia rasite ir veganiškų, raw ar begliutenių ir
becukrių pasirinkimų.

Jeigu svajojate apie tikrą tortą, jūs jau žinote,
kad jis užburs ne tik skonio receptorius, bet ir
pradžiugins sielą, išsklaidys minčių debesis ir
jums būtinai norėsis iškrėsti gyvenime kažką
labai gero, nes jausitės apdovanotas! Jums
kaipmat taps aišku, kad maistas – tai meilė,
veikianti iš vidaus, skaniai ir užtikrintai.

Keliaujame į Holigans
tortų pasaką!

G

T i rami s u

rietinėlės debesis, glostantis Italijos kaimelio maskarponės sūrio viršukalnes. Ir
smagūs nuo šių aukštikalnių trykštantys cikorijos upių purslai, karamelizuotos
obels atgaiva ir romantiška kerobo dulksna. Šis tortas – unikalus Holigans kūrinys,
nepralenkiamo šviežumo, kokybės ir natūralumo sintezė. Tai būdas išreikšti romantiškus
jausmus, dėkingumą ir draugystę.
Pagamintas naudojant lietuviškus pieno produktus ir karamelizuotus obuolius, su maskarpone
iš romantiškosios Italijos, paskanintas cikorijos ir kerobo „kavos“ mase.
• Klasikinis Tiramisu su karamelizuotais obuoliais - gali buti vegan, be cukraus, be gliuteno
Tiramisu su avietėmis - gali būti vegan, be cukraus, be gliuteno.

Sudėtis:

• natūrali grietinėlė
• obuoliai
• rudasis cukranendrių cukrus
• maskarponės sūris
• spelta miltai
• pienas

(Dažnai renkasi vestuvėms)

• natūralus sviestas
• citrinos
• cikorija

• cinamonas
• vanilė
• kava be kofeino

• kerobas
• kepimo milteliai

27,50€
vegan: 24,90€

be cukraus, be gliuteno:

22,90€
kaina už kg
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D

Ve s tu v i n i s
(begliutenis)

ar beveik pačioje Holigans bistro pradžioje sukurtas pagal individualų
užsakymą vienoms laimingoms vestuvėms. Ir iki šiol visi, kurie jo paragauja,
jaučiasi pagauti amžinos šventės nuotaikos – su polėkiu, lengvumu,

paslaptimi. Tai dar vienas mylimasis, sukurtas ištikimai džiuginti širdį to, kuris jums
brangus.

Ypatingas jis dar ir tuo, jog sudėtyje nėra gliuteno, balto cukraus. Skonių dermę kuria
karamelizuotų bananų, vanilinių obuoliukų, ekologiško kokoso ir grietinėlės draugystė.

Sudėtis:

• natūrali grietinelė
• bananai
• rudasis cukranendrių cukrus
• obuoliai

• saulėgrąžų aliejus
• razinos
• graikiniai riešutai

• kefyras
• pieno milteliai
• kukurūzų krakmolas
• natūralus sviestas
• karamelė

• citrinos

• begliuteniai kepimo milteliai
• cinamonas
• vanilė

(Dažnai renkasi vestuvėms)

be cukraus: 26,90€

vegan: 24,90€

19,90€
kaina už kg
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Laimė

(be gliuteno)

ai Laimė apsilanko Holigans Smaližainės vitrinoje, pro šypsenas dažnai
išgirstame žmones sakant: „ooo šiandien turite laimės!.. kiek kainuoja
gabalėlis laimės?.. ar laimė labai saldi? norėčiau laimės išsinešti“.
Laimė daro žmones geresnius, Laimė pritraukia laimę, Laimė nušviečia veidus šypsenomis,
Laimė yra geriausias pasiekimas, sparnuočiausia širdies svajonė, laumė ir deivė, prie
kiekvieno gyvenimo prisiliečianti saldžiausiais burtažodžiais vos pasitaikius progai. Laimė
yra sprendimas, pasirinkimas ir netikėtas siurprizas! Laimė yra sluoksnis po sluoksnio ragauti
daug baltojo belgiško šokolado, rudųjų ryžių miltų biskvitus ir labai pikantišką imbiero citrinų
pertepimą.

Sudėtis:

• natūrali grietinėlė
• baltasis belgiškas šokoladas
• citrina
• cukinija
• rudųjų ryžių miltai
• minkštas sūris
• rudasis cukranendrių cukrus
• pienas

(Dažnai renkasi vestuvėms)
• natūralus sviestas
• tapijokos miltai
• šviežias imbieras
• begliuteniai kepimo milteliai
• druska
• vanilė

30,50
€
kaina už kg

3

M

Meilė

(begliutenis)

eilė kiekviena ypatinga, todel ji visuomet pirmoji, todel ji visuomet
vienintelė, ir visuomet tokia paskutinė. Taip jautiesi, kai ragauji tortą
Meilė - ypatingas, negirdėtas skonis sužeidžia širdį it strėlė ir po
kąsnelio šio torto, gyvenimas nebebus koks buvęs. Pistacijų ir migdolų miltų
biskvitai, granatų ir aviečių pertepimas bei ypatingojo belgiškojo ruby šokalado
bei rožių žiedlapių draugystė privertė ne vieno širdį stipriau plakti ir prisiminti
mylimojo akis..

(Dažnai renkasi vestuvėms)

Sudėtis:

• pienas

• natūrali grietinėlė
• avietės
• migdolų miltai
• belgiškas ruby
šokoladas
• granatai
• rudasis cukranendrių
cukrus

• pistacijos

• rožių žiedlapiai

• vyno akmuo

• tapijokos miltai
• natūralus sviestas
• begliuteniai kepimo
milteliai
• švieži špinatai
• citrinos
• gysločių sėklų luobelės

37€
kaina už kg
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P a s ak e

T

P a(vegan)
s ak a

olimoje karalystėje gyveno saldumynų fėja, ji keliavo aplink pasaulį
ir dalino įkvepimą kurti saldumynus to nusipelniusiems..
Kartą trumpai akimirkai užsuko ir į Holigans Smaližainę.. Konditerės
pasakojo, kad vos spėjo pagauti ją žvilgsniu, kai ji pradingo, palikdama paskui
save gaivų miško uogų aromatą ir įkvėpimą.. Taip, iš augalingo pieno ir
grietinėlės, spelta miltų ir rudojo cukranendrių cukraus, citrinos ir vanilės bei
miško uogų gimė Pasaka..

(Dažnai renkasi vestuvėms)

Sudėtis:
• kokosų grietinėlė
• spelta miltai
• sojų gėrimas
• rudasis cukranendrių
cukrus
• miško uogos
• citrinos

• saulėgrąžų aliejus
• avietės
• kepimo milteliai
• cikorija
• vanilė

20,50€

kaina už kg
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G r i li a ž i n i s

is atima kvapą. Kai jis pasirodo
pobūvyje, visi kiti tortai nuščiūva,
nes supranta – atvyko karalius. Tortų
tortas. Jeigu kada gyvenime sugalvosite padaryti
grieką, tai tik dėl jo. Nes nėra nieko, kas dar būtų
vertas grieko. Rimtai. Griliažinis moko atsidavimo,
nes jo negali valgyti dvejodamas. Atsiduoti torto
malonumui visa širdimi. Čia kaip leistis rogutėmis
nuo stataus kalno. Pojūčiai tiesiog “pasiima tave”:
tu leidiesi, o akyse mirga gražuoliai grietinėlės,
skirtingų spalvų biskvitų, sviestinio kremo, riešutų
inkliuzai griliaže… krimst cukruotą migdolą. Viskas.
Mintys pakimba laike, o tu esi laimingas, nes leidai
sau būti. Skaniai, labai labai skaniai.

vegan: 34,90€

be gliuteno:

32,00€

Griliažinis
Sudėtis:

• rudasis cukranendrių cukrus
• natūrali grietinėlė
• natūralus sviestas
• saldintas kondensuotas pienas
• pienas
• spelta miltai
• migdolai
• saulėgrąžų aliejus
• kepimo milteliai
• kerobas
• valgamoji soda
• vanilė

29,90€
kaina už kg
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U

U og i s

(vegan, begliutenis)
ogis gimė kažkada vasarą iš entuziazmo ir laisvės žaisti spalvomis iš gamtos.
Lygiai taip iš entuziazmo ir laisvės žaisti gimsta ir meilė. O tai, ką mylim, mums yra
labai brangu ir paslaptinga, verta širdies. Gebantis žvelgti tiesiai į širdį, manojoje

neabejotinai išvys Tortą Uogį ir nieko aš čia jau negaliu padaryti, kaip ir negaliu apsakyti, kaip
iš paprastutės idėjos jis tapo tokiu išbaigtai nepriekaištingu: lengvutis ir traškus begliutenis
biskvitas su lofilizuotomis, tikromis, kokoso kremo pievoje besiganančiomis uogomis. Šis
tortas yra vasaros saulėtekio spalvos, vaikų mylimiausias - rožinis - ir, ak, sakyčiau, visai kaip
mano sielos eskizas!

Sudėtis:

• kokosų grietinėlė
• rudasis cukrus
• avižiniai miltai
• sojų pienas
• avietės
• šilauogės/mėlynės
• citrinos
• kokosų aliejus
• saulėgrąžų aliejus

(Vaikų mylimiausias)
• kokosų drožlės
• begliuteniai kepimo milteliai
• lofilizuotų uogų milteliai
• druska
• vanilė

29,90€
kaina už kg

be cukraus:

31,50€
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F a nt a s t i n i s

su avietėmis ar vyšniomis
(begliutenis, becukris)

ie, kurie mėgsta subtilų kerobo kartumą, žino, apie ką šis tortas. Šokoladinis
stebuklas tinka tuomet, kai norisi įteikti viską – leidimą džiaugtis, nustebti,
suploti rankomis ir sušukti „o, wau!“ - nes jis be cukraus ir be glitimo! Šiame torte

įprastą kakavą keičiame sveikuoju kakavos broliu – eko kerobu, cukrų - stevia ir bananais,
o kvietinius miltus - avižiniais. Šokoladinis drėgnas biskvitas persismelkia vaniliniu kremu
su jame pūpsančiomis saldžiarūgštėmis uogomis ir ypatingu šokoladiniu glajumi. Vaikų
mylimiausias - širdyje ima tekėti šokolado upės – visai kaip pasakose!

(Vaikų mylimiausias)

Sudėtis:

• šviežia grietinė
• bananai
• avietės/vyšnios
• pienas
• avižiniai miltai
• aukščiausios kokybės datulės
• citrinos

• agavos sirupas
• kerobas
• saulėgrąžų aliejus
• begliuteniai kepimo milteliai
• druska
• stevia milteliai
• vanilė

27,50€
kaina už kg

vegan: 30,50€
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K

K arameli n i s R i e š ut i n i s
Sudėtis:

aramelė
nepriklauso
šiam
žemiškam pasauliui, dėl to visi
sutaria. Karamelė, be jokių juokų,
yra saldžiausias ir geriausias būdas tapti geresniu
nei buvome vakar. Aš negaliu tiksliai paaiškinti,
kaip visa tai veikia, bet tai yra faktas. Karamelė
yra stipriausiai veikiantis širdies minkštiklis, net jei
ten ir pasitaiko vienas kitas charakteringas kietas
riešutėlis. Taip dar įdomiau! Man atrodo turėtų
būti įteisinta savoka „karamelinės širdies žmogus“.
Čia – jau beveik asmeninės karjeros viršūnė! Ach,
karamelė pralenkia žodžius ir laiką. Karamelė yra
amžina. Todėl ji labai panaši į meilę. Beje, karamelė
yra šeštoji meilės kalba.
Ir ji puikiai dera su aviečių uogiene.
Aš tuo tikiu. Aš tikiu meile.

be gliuteno:

• karamelė
• natūralus sviestas
• spelta miltai
• pienas
• lazdyno riešutai
• graikiniai riešutai
• citrinos
• rudasis cukranendrių cukrus
• klevų sirupas
• kerobas
• miežių, cikorijų kava ir kava be kofeino
• aviečių džemas
• kepimo milteliai
• vanilė
• prieskoniai

32,00€

29,90€
kaina už kg
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“

La Mûré Au Café

GERVUOGĖ KAVOJE
(vegan, be gliuteno)

a mûre au café” - išvertus iš prancūzų kalbos - gervuogė kavoje. Panašiai
skamba kaip- “L’amour au café”- meilė kavoje ir tai tiesa, nes šį tortą
pamilsti nuo pirmos gervuogės, elegantiškai panirusios į purų aromatingą kavos kokosų grietinėlės kremą, nuo pirmojo eko lazdynų riešutų griliažo trupinio, nuo
pirmutėlio kąsnio minkštučio begliutenio biskvito, kuris, kaip ir visa kita šiame
užmanyme, dvelkia įstabiosios kavos be kofeino aromatu. Pajusk!

Sudėtis:
• kokosų grietinėlė
• rudasis cukranendrių cukrus
• sojų gėrimas
• lazdynų riešutai
• kokosų aliejus
• avinžirnių miltai
• rudųjų ryžių miltai
• kukurūzų miltai

• saulėgrąžų aliejus
• citrina
• kava be kofeino
• kerobas
• begliuteniai kepimo milteliai
• skysta cikorija
• valgomoji soda
• vanilė

25,50 €

kaina už kg
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N

M ėne s i en a
(vegan)

usikelkime į miško laukymę, į auksine mėnesiena apšviestą mėlynių pievelę,
kurioje viskas tikra ir kartu magiška. Tokia tad tikros konditerės širdies kūryba,
gebanti suderinti tai, kas atrodo neįtikėtina ir minkštus biskvitus akimirkai
paversti aksominiu miško paklotu, o avinžirnių kamuoliukus - švytinčia miško girlianda! Taip
pasėdėkim dar valandėlę, veikiant torto burtams, kol mėnesienoje, šokant jonvabaliams, aš
pririnksiu tau dar vieną saują uogų iš pasakos.
CITRININIS MĖLYNIŲ SU AVINŽIRNIŲ KREMU kviečia iš naujo atrasti baltymais turtingą
avinžirnių kremą, gardintą karamelinėmis datulėmis ir augaliniu pienu! Auksaspalvis citrininis
biskvitas margintas elegantiškais aguonų grūdeliais! Ir visa persmelkiantis veliūrinis mėlynių
alsavimas yra kažkas nuostabaus, kažkas išbaigto ir įdomaus!

Sudėtis:

• mėlynės
• sojų pienas
• citrinos
• spelta miltai
• avinžirniai
• rudasis cukranendrių
cukrus

• aukščiausios kokybės datulės
• kokosų aliejus
• saulėgrąžų aliejus
• kepimo milteliai
• aguonos
• vanilė

24,90€

kaina už kg
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K

N ap ol e on a s

ol įvairių šalių istorikai ginčijasi,
kam gi priklauso šio konditerijos
šedevro
autorystė,
Holigans
Smaližainės konditerės kuria savo
istoriją su karališku, Liudviko XIV laikus receptą
menančiu tortu.
Trapūs, naminiai spelta miltų tūkstančio sluoksnių
biskvitai, saldaus skonio kreminiai pertepimai ir
pikantiškas kvapniųjų spanguolių naminės uogienės
siurprizas.. užmerki akis ir matai save karališko
sodo pavėsinėje gurkšnojant arbatą ir ragaujant
aristokratišką desertą...

30,50
€
kaina už kg
vegan: 32

€

Sudėtis:
• spelta miltai
• natūralus sviestas
• pienas
• rudasis cukranendrių cukrus
• spanguolės
• kepimo milteliai
• druska
• vanilė
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Braškius

V

B ra š k iu s

skaniausias - braškių sezono metu

(begliutenis)

iską daryti paprastai ir viską daryti su ypatingumu. Taip, tai brėkštančios vasaros
nuotaikos istorija, kuomet kvepia braškėmis, svajonės mirksta švelniame
maskarponės – grietinėlės kreme, o polėkis gyventi visa krūtine prikepa pilną
pintinę migdolinių – biskvitinių sausainių. Einame išreikšti dėkingumo mamai už tai, kad
myli, vaikui už tai, kad myliu, draugui, kaimynui, praeiviui – už... O juk braškės išties gerina
širdies darbą tikrąja viso to prasme! Už lango tiesiog dainuoja pasaulis, o krūtinė užtraukia
himną braškei, vyšniai, tuomet – avietei. Ir tam kuris taip išmoningai laiko tėkmę primargino
uogomis.
Braškius / uogius dažnai užsakomas mažųjų gimtadieniams, ypač vasaros metu, kuomet
gausu šviežių uogų, vaikų mylimiausias. Nes natūralūs uogų, maskorponės ir migdolinio
begliutenio biskvito skoniai yra geidžiami tiek mažų, tiek didesnių.

Sudėtis:

• braškės/kitos uogos
• maskarponės sūris
• rudasis cukranendrių cukrus
• natūralus sviestas
• avižiniai miltai
• pienas
• begliuteniai kepimo milteliai

(Vaikų mylimiausias)
• saulėgrąžų aliejus
• citrinos
• agaras
• valgomoji soda
• cinamonas
• vanilė
• migdolai

27,50€

kaina už kg
gali būti ir vegan
13

Š

Burokėlių- Aviečių

šokoladinis

(vegan, begliutenis, becukris)

okoladinis ežeras atsispindi purpurinėje burokėlių padangėje,
tyliai nokstant laukymėj rasotoms avietėms ir griežiant cikadoms
riešutmedžių giraitėje. Eime pasivaikščioti į šią įspūdžio atvirutę?
Vėliau pastatysime ją amžinoje nuoširdžių įspūdžių lentynoje. Teprimins tau,
kad gražiausia tai, kas įkvėpta meilės. Kas gali dar labiau derėti nei avietės,
šokolado ir burokėlio trio? Su eko anakaržių riešutais, eko kerobu, eko kokoso
aliejumi, su minkštutėlėmis razinomis…

Sudėtis:
• burokėliai
• anakardžiai
• avietės
• bananai
• avižiniai miltai
• razinos
• kerobas

• begliuteniai kepimo milteliai
• agavos sirupas
• saulėgrąžų aliejus
• kokosų aliejus
• citrinos
• valgomoji soda
• sojų pienas

28,90€
kaina už kg

14

V

C i n amon a s

aikų akys prie vitrinos žiba tik dėl jo – nes jame telpa
šilti prisiminimai apie gardžiąsias močiutės bandeles
su cinamonu, saldžią it medus puode pukšinčią naminių
obuoliukų obuolienę, šviežutėlę naminę varškę ir grietinėlę,
mylinčias akis ir švelnias rankas – tikras vaikystės skonis?

Sudėtis:

• natūrali grietinėlė
• spelta miltai
• pienas
• rudasis cukranendrių cukrus
• varškė
• apelsinai

• saulėgrąžų aliejus
• cinamonas
• citrinos
• kepimo milteliai
• vanilė

15,50€

kaina už kg
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Apelsinų-vyšnių

(vegan, becukris)

ai dideli ir maži vaikai džiaugiasi, jų
veiduose šviečia saulė. Tuomet ima
atrodyti, kad tai tas pats Ispanijos
apelsinų giraitėse lakstęs ir sultingus vaisius auginęs
saulės zuikis atgijo ir kutena jiems pilvukus, sukurdamas
juose geltonos spalvos gerumo oazę. Šis tortas patiks
tiems, kurie savo buvimu kuria lengvą ir vaiskią
draugystės nuotaiką ir būtinai į šventės atmosferą
įneša džiaugsmo – lyg vyšnaitę desertui išbaigti!
Geltonas ir nuotaikingas purus apelsininis biskvitas,
eko anakardžių šilkinis skonis, saikingai saldintas eko
razinomis ir žiubsneliu eko cukranendrių cukraus, su
ką tik spaustomis šviežių apelsinų sultimis, praturtintas
vertingu eko kokosų aliejumi ir tikromis vyšniomis.
Kvapnus ir turtingas natūraliais aromatais ir prabangia
sudėtimi. Taip ir turi būti, nes juk tikras tortas –
skaniausia kiekvienos džiugios šventės dalis.

Sudėtis:
• apelsinai
• spelta miltai
• anakardžiai
• vyšnios
• rudasis cukranendrių cukrus
• razinos
• kokosų aliejus
• saulėgrąžų aliejus
• spelta milteliai
• citrinos
• vanilinė
• ciberžolė

29,90 €
kaina už kg

be gliuteno:

32,00€
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N

R
a
fael
ė
(vegan, begliutenis)

a, o jeigu pakviesčiau tave kartu keliauti į žiemą, visai nešaltą, bet lygiai
baltą baltą ir purią, tirpstančią ir kvapnią, sutiktum? Tuomet akimirkai
užsimerk ir leisk šiam pojūčiui ateiti. Ką jauti? Taip, pirmiausia norisi
užversti galvą ir iškišti liežuvėlį. Kiek kokosinių snaigių taip sugautum, kad jau
sakytum „gana“? Ooo, begalę, tiesa? O tada pultume į kokoso gietinėlės pusnis
ir pieštume migdolinius angelus, kol galiausiai suprastume, kad į šią pasaką dar
būtina pasikviesti kokosinio sniego senį su švelnaus perlamutrinio kokosų vandens
varvekliu vietoj nosies! Kai norėsi pabusti iš šio gražaus reginio, suplok tris kartus iš
džiaugsmo ir leiskis čion pūkuotomis debesų čiuožyklomis.
Šį tortą labiausiai įvertins mėgstantys vėsinančią kokoso gaivą, gliuteno vengiantys
ir kokosų pieną vertinantys labiau už įprastą.

(Dažnai renkasi vestuvėms)

Sudėtis:

• kokosų miltai
• kokosų grietinėlė
• rudasis cukranendrių
cukrus
• kokosų aliejus
• kokosų vanduo

• kokosų gėrimas
• citrinos
• migdolų drožlės
• begliuteniai kepimo
milteliai
• migdolai
• vanilė

28,90 €
kaina už kg
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Š

ŠOKODELINIS

(be gliuteno, apelsinų ir juodojo šokolado - vegan)

okoladas, šokolado, šokoladui, šokoladą, šokoladu, šokoladiniame, ir galiausiai
– ŠOKOLADE!!! Štai kaip skamba šokolado smaližiaus malda!

Net „karamelinio” tipo žmonės, paragavę šio įstabaus šokoladinio stebuklo, prisimerkia ir
tyliai sumurkia iš malonumo, nes purūs tikrojo belgiško šokolado tamsūs it naktis biskvitai
gali pasigirti esantys iš sveikųjų ekologiškų žalių grikių miltų, o minkštutėlis kremas tirpsta
burnoje, koks jis bebūtų – belgiško baltojo, juodojo, ruby šokolado ar apelsinų kremo.

Sudėtis:

• natūrali grietinėlė/ kokosų grietinėlė
• baltasis/ ruby/ juodasis belgiškas šokoladas/
apelsinas
• juodasis belgiškas šokoladas
• obuoliai
• mascarponės sūris/ mascarponės
sūris vegan
• žaliųjų grikių miltai
• pienas/ sojų gėrimas
• rudasis cukranendrių cukrus

• kerobas
• natūralus sviestas/ sviestas vegan
• citrina
• kava be kofeino
• begliuteniai kepimo milteliai
• druska
• vanilė

30,50 €
kaina už kg
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Š

MINTIS
(Šokolado - mėtų)
(Vegan)

is paprastas ir elegantiškas tortas neabejotinaį įtiks klasikinio skonio
gerbėjams, kurie neturi jėgų atsipirti stebuklingam tikrojo juodojo
belgiško šokolado ir mėtos deriniui. Minkštas, sodrus ir užburiančiai
šokoladinis biskvito kąsnis pakerta kelius, o gaivus žalias mėtinis kremas (beje,
spalva - 100 procentų augalinga) ir šokoladinis sluoksnis viršuje užburia taip,
kad ragaujantys dažnai net salvo vardą pamiršta, tad šis stiprus tortams ištvermingiems smaližiams:)

Sudėtis:

• juodasis belgiškas
šokoladas
• anakardžiai
• obuoliai
• spelta miltai
• rudasis cukranendrių
cukrus
• veganiškas sviestas
• saulėgrąžų aliejus

• sojų gėrimas
• švieži špinatai
• kakava
• nerafinuotas kokosų aliejus
• citrinos
• kepimo milteliai
• agaras
• druska
• pipirmėčių ekstraktas

24,50€
kaina už kg
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D

M e dut i s

ar iš vaikystės medutis ataidi kaip gero
pasirinkimo garantas, kaip legenda
apie bitininką, pamilusį konditerę,
bet ne todėl, kad mėgo smaližiauti, veikiau dėl
jos širdies saldumo. Ak tie mano seneliai!.. Ar
rastųsi bent vienas nežinantis, ką reiškia su pievos
žiedadulke dūgzti mylimojo širdies korio link?
Mes dūzgiam jūsiškių link su sveikuoju „medučiu“
be bičių, bet su širdies medumi! Jame purūs morkų
biskvitai, praturtinti traškiais graikiniais riešutais
ir kvapniais prieskoniais, persismelkę ramiu
švelnutėliu kremu su naminiu apelsinų sirupu. Ar
gali kas būti geriau prie puodelio garuojančios
arbatos?

vegan arba becukris arba begliutenis:

Sudėtis:
• šviežia grietinė
• morkos
• apelsinai
• rudasis cukrus
• spelta miltai
• saulėgrąžų aliejus
• citrinos
• graikiniai riešutai
• kepimo milteliai
• prieskoniai

25,50€
kaina už kg

27,50€
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J

Palaimingas

ūs kartais apvardžiuojate jį „cheese cake‘u“, bet yra ne visai taip. Leiskit papasakosiu,
kodėl. Nes „cheese cake‘as“, kaip ir visi kiti kūriniai, pasakoja savą istoriją, greičiausiai,
apie gražiaakę karvę, rupšnojančią pienę tolėliau nuo autostrados... kažkaip
panašiai. O Palaimingas gimė turėdamas savo asmeninę legendą – priminti, kad giliau, nei
kada buvom užklydę, pačioje gelmės gelmėje tyvuliuoja amžina palaimos versmė – ananda. Ir
širdis šią paslaptį tyliai kužda tik tau. Lygiai taip trapaus sausainiečio kraštai saugo palaimingos
grietinėlės ežeriuką. O raibuliuoja jis karamelizuotomis ilgesio bangelėmis. Aj, kaip raibuliuoja!
Šok į valtelę, pasiplaukiosim po jį.
Paslaptingas ir viliojantis saldžiais kerobo šaltinėliais grietinėlės ežere. Labiau pyragas nei
tortas, bet o kad visi pyragai būtų tokie prilygstantys tortams!

Sudėtis:
• natūrali grietinė
• saldintas sutirštintas pienas
• spelta miltai
• natūralus sviestas

• rudasis cukranendrių cukrus
• agaras
• kerobas
• kepimo milteliai

18,50 €
kaina už kg
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C

R A W C it r u s i n i s

RAW

(raw, begliutenis, becukris)

itrusų pasaulis, tikiu, priklausytų
oro stichijos galaktikai, jei tokią
kada nors atrastų fantastiškas
konditerijos mokslas. Kvapnusis Holigans citrusų
pasaulis – tai charizmatiškasis laimas, žavingoji
citrina ir svajingasis apelsinas. Jie bičiuliaujasi
su šiltais džiovintų obuolių akcentais ir per
visus jūsų asmeninio pasaulio pojūčius vilnija
apjungiančiomis švelnaus kokoso bangelėmis.
Šitie aromatai apsuka galvas dangiškų kamanių
brigadai, todėl atokvėpio jos ieško ne ką mažiau
nežemiškai šokančių anakardžių medžių šakų
pavėsyje. Čia trumpam ir likime. Be jokio cukraus,
miltų ar pieno. Tik su sauja datulių ir tuo begaliniu
citrusinio aromato apkvaitintu dangišku dūzgimu.

32 €
kaina už kg

Sudėtis:

• apelsinai
• anakardžiai
• aukščiausios kokybės datulės
• saulėgrąžų sėklos
• kokosų aliejus
• žaliosios citrinos
• kokosų drožlės
• džiovinti obuoliai
• citrinos
• bananai
• mėtos
• ciberžolė
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S

R a w M ėly n iu s
(raw, begliutenis, becukris)

RAW

olidi gamtos konditerijos klasika ir turtai - dangiškieji kokosai
ir migdolai, sultingosios datulės, skalsusis anakardžių kremas,
lašelis agavos sirupo - nes viskas turi būti tikra, harmoninga,
įdomu, šiuo atveju - jokių biskvitų, cukraus, pieno, geriau rieškučios
šilauogių, mėlynių ar bet kurių kitų jūsų mėgiamų uogų..

Sudėtis:

• anakardžiai
• mėlynės
• šilauogės
• kokosų drožlės
• kokosų aliejus
• migdolai

• agavos sirupas
• aukščiausios kokybės
datulės
• citrinos
• cinamonas
• druska
• tonka pupelės

34 €

kaina už kg
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T

SNICKERS’IUKAS
(vegan, begliutenis, becukris)

rakšt becukrį begišką šokoladą, krimst
eko skrudintą žemės riešutuką, kąst
anakardžių chalvą, čept naminį migdolų
sviestą ir blynkšt ant žemės – taip skanu nebuvo
niekad

Sudėtis:

• aukščiausios kokybės datulės
• kepinti žemės riešutai
• migdolų sviestas
• nerafinuotas kokosų aliejus
• belgiškas juodasis šokoladas
becukris

M

Raw’mansas
(raw, begliutenis, becukris)

Datulė – palaimos gabaliukas iš dangaus
nukritęs tiesiai į migdolines svajones.
Jas dar pagardinkime vertinga sezamų
karamele, lašeliu aromatingojo kokosų
aliejaus ir šokoladiniu kerobo glaistu. Šitas
saldainis – tikras gamtos bučinukas be jokio
pridėtinio cukraus, terminio apdorojimo ar šiaip
nuobodulio!

RAW
• agavos sirupas
• anakardžiai
• bolivinė balanda
• vanilė

Sudėtis:

• aukščiausios kokybės datulės
• kokosų aliejus
• migdolai
• kerobas
kaina už 1 vnt.
• sezamų pasta
• agavų sirupas
GALIMA UŽSISAKYTI
• kokosų aliejus
ir RAW’MANS TORTĄ

2,20€

2,50€

kaina už 1 vnt.

42 €

GALIMA UŽSISAKYTI
ir SNICKERS TORTĄ kaina už kg

37 €

kaina už kg
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Uogiukai

Bu’Rockai

(raw, begliuteniai, becukriai)
Tikrai yra toks svajonių medis kažkur kokoso
pieno vandenyno pakrantėje, kur vietoj
gintarų galima prisirinkti pilną pintinėlę
kvapnių sultingų uogų. Iš tos svajonės mes
grįžome sukūrę gaivų ir žavingą saldainį
Uogiuką. “Į sveikatą!” galima sušukti prieš
kiekvieną kąsniuką, nes jame nėra nei cukraus,
nei gliuteno!

Sudėtis:

• kokosų drožlės
• agavos sirupas
• kokosų aliejus
• avietės/mėlynės/braškės/vyšnios

(vegan, begliuteniai, becukriai)

kaina už 1

Kas pikantiškas ir šarmingas? Kas turtingas ir kiek
aštrus? Kas paslaptingas ir nenuspėjamas? Taip –
jis - burokiukas! Vegan, be gliuteno ir be cukraus,
su eko kokoso drožlėmis ir razinomis, avižiniais
dribsniais ir kerobu, graikiniais riešutais ir avietėmis,
burokėliais ir datulėmis, kokoso aliejumi ir slaptais
prieskoniais. Mažas, bet galingas geros nuotaikos ir
energijos užtaisas.

Sudėtis:
• burokėliai
• razinos sultana
• kokoso drožlės
• avižiniai dribsniai
• avietės

RAW

1,20
€
kaina už 1 vnt.

1,20
€
kaina už 1 vnt.

1,20
€
kaina už 1 vnt.

• graikiniai riešutai
• kerobas
• kokoso aliejus
• aukščiausios kokybės
datulės
• prieskoniai

25

(begliuteniai)

(begliuteniai, becukriai)

Naminės chalvos gabaliuke rasit viską: ketinimą
pasidalinti sveikata, energija ir tikrumu nuoširdžios šypenos kokybe! Ir dar daugiau skrudintų riešutų aromatą, saulėgrąžos žiedo
jaukumą ir tikro medaus kvapų paletę. Jausmas
lyg įvykus siurprizui, nes mažas rutulėlis
padovanoja tiek daug.

Pieniškais lašeliais krenta žemėn smaližių svajonės.
Ir prognozės čia visuomet vienodai palankios:
dangiškų migdolų frontas užleidžia vietą anam
tamsiam kerobo debesiui, o šis vėliau - baltų
kamuolėlių šėlsmui. Šitam dangiškam šachmatų
žaidime visi ėjimai tobulai apgalvoti!

kaina už 1 vnt.

f

Sudėtis:

• sėklos arba riešutai
• medus
• pieno milteliai

1,20 €

kaina už 1 vnt.

;
Holi milkiai

Holi chalviukai

šokoladiniai:

pieniški:

• pieno milteliai
• džiovinti vaisiai,
riešutai
• natūralus sviestas
• šviežia grietinė
• rudasis cukrus
• kerobas

• pieno milteliai
• saulėgrąžų, moliūgų
sėklos
• natūralus sviestas
• šviežia grietinė
• rudasis cukrus

1,20 €

kaina už 1 vnt.
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Kviečiame užsukti ir paragauti!
Kąsnelis torto - yra geriausias būdas išsirinkti, kurį

norėtumėte matyti savo šventėje.
Holigans Smaližainė, Ogmios Miestas,
Ūkio kiemo 1, Verkių g. 29, Vilnius
+37064077277

uzsakymai@holigans.lt

Holigans Smalizaine

