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Turinys

42.

Žiemos šventės – ypatingas metas, kurį norime
praleisti be rūpesčių, artimiausių žmonių rate. Todėl MAXIMA pasirūpino kokybiškiausiais gardumynais. Jums belieka išsirinkti!
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5.

RECEPTAS:
Spanguolių kisielius

10.

DARŽOVIŲ GAMA
Įvairios salotos Jūsų stalui

18.

GURMANIŠKI SKANĖSTAI IŠ PIETŲ
EUROPOS Paštetai Jūsų stalui

24.

LIETUVIŠKI LOBIAI
Skaniausi vietiniai gardumynai

38.

AUKŠČIAUSI ĮVERTINIMAI –
„MAXIMA“ VIRTUVĖS MEISTRAMS

42.

DESERTŲ KARALIAI
MAXIMA konditerių šedevrai

Šventiniams stebuklams
besiruošiant
24.

Gražiausias metų laikas – jau čia pat. Ir nors panirus į kasdienius
darbus, rodos, sunku tuo patikėti, jau greitai, tikrai greitai namai
prisipildys jaukios girliandų ir žvakių šviesos, oras – kitu metų laiku
kažkur dingstančio mandarinų kvapo, ir net į tolimiausius namų
užkaborius iš virtuvės rangysis gardžiausi aromatai patiekalų, kurių
slapčia ilgėjomės ištisus metus.
Ir tuomet, susėdę prie šventiškai papuošto stalo, dalinsimės ne tik
kalėdaičiais ir gardžiais valgiais – dalinsimės bendrumu. Susirinkę iš
įvairių kraštų, vėtyti ir mėtyti, sėdėsime prie bendro stalo ir jausimės
sugrįžę ten, kur iš tikrųjų priklauso, ten, kur mus visada kviečia širdis.
Mes jausimės sugrįžę namo. Ir tai – didžiausias stebuklas, kurio
linkime kiekvienam.
Jaukių, gardžių ir įsimintinų švenčių!

55.

44.

PRIE ARBATOS
Nauji saldėsiai skanioms popietėms

51.

SMAGIOS KALĖDŲ DEKORACIJOS
JŪSŲ NAMAMS Pasidaryk pats

55.

SALDI AKIMIRKA
Sveriami saldainiai šventei

Gardžių švenčių!
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Energijos
užtaisas

Spanguolių
kisielius

Puikus užkandis
išalkusiems! MAXIMOJE
rasite įvairiausių riešutų
pagal kiekvieno skonį:
natūralių, gliaudytų,
sūdytų ar visų jų mišinių.

Jums reikės:
2 l vandens;
3 v. š. krakmolo;
200 g spanguolių;
300 g cukraus.

PASIGAMINKITE

Gaminame:
Užvirinkite 1.5 l vandens. Krakmolą sumaišykite su trupučiu šalto vandens. Sutrinkite mikseriu spanguoles, cukrų ir
0.5 l vandens. Lėtai maišydami supilkite
krakmolą į verdantį vandenį ir tada supilkite sutrintas spanguoles. Skanaus!

2
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1. Gliaudyti
graikiniai riešutai

2. Gliaudyti
lazdyno riešutai

Graikiški riešutmedžiai
visuomet buvo labai
vertinami, naudojami
ruošiant maistą.
1 kg - 4699 Lt /
1361 Eur

Dažniausiai lazdyno riešutai dedami į duoną,
pyragus, saldumynus, iš
jų spaudžiamas aliejus.
1 kg - 5999 Lt /
1737 Eur

Gardžių švenčių!

3. Bertoletijos

4. Anakardžiai

Tai maistingi, Pietų
Amerikoje augantys riešutai. Skanūs natūralūs, kepinti ar sūdyti. Susmulkinti tinka pagardinti salotoms.
1 kg - 4999 Lt /
1448 Eur

Anakardžiai su šaukšteliu sirupo bus puikus ledų pagardas. Taip pat
dera su jūros gėrybėmis, bazilikais ir šparaginėmis pupelėmis. Turėsite gardžias salotas.
1 kg - 4499 Lt /
1303 Eur

5. Džiovintų vaisių
mišinys

6. Kepintos ir
sūdytos pistacijos

Džiovinti vaisiai turi
daug skaidulų, vitaminų, natūralaus cukraus.
Dažnai naudojami kaip
kepinių įdaras.
1 kg - 1399 Lt /
405 Eur

Ar žinojote, kad pistacijos – tai mažiausiai koloringas riešutas? Plačiai
naudojama konditerijoje ir kulinarijoje.
1 kg - 5999 Lt /
1737 Eur

7. Migdolai
Skrudinti migdolai kepiniams suteikia puikaus
aromato. Taip pat tinka
su daržovėmis, vaisiais ir
mėsa, o labiausiai – su
žuvies, vištienos ir ryžių
patiekalais.
1 kg - 5299 Lt /
1534 Eur

Gardžių švenčių!
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Meistrų
šedevrai
MAXIMA meistrai šioms šventėms
pasiruošė ypatingai ir sukūrė
nepamirštamo skonio patiekalus.
Gurmanams ypač patiks įdarytos
keptos sraigės ar mėsos užpiltinės
su vynuogėmis ir persikais!

3
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1. Virtas lašišų ir lydekų vyniotinis
su jūros dumbliais

2. Virtas jautienos vyniotinis su
slyvomis

3. Virtas kiaulienos vyniotinis
,,Mozaika‘‘

4. Drebutinių žuvų užkandėlių
rinkinukas*

Puikaus skonio vandens telkinių trijulė –
lašiša, lydeka ir jūros dumbliai. Skanaus!

Su meile pagamintą vyniotinį, įdarytą
džiovintomis slyvomis, ragaukite su
mėgstama duona arba vieną.

Nuostabaus skonio vyniotinis pildytas
svogūnais ir gardžiomis morkomis –
pjaukite ir ragaukite iš karto.

Tilapijų užpiltinė su citrinomis, lašišų
užpiltinė su krapais ir spanguolėmis, stintų
ikrų, jūros dumblių užpiltinė su krevetėmis.

1 kg - 2399 Lt / 695 Eur

1 kg - 2399 Lt / 695 Eur

18 vnt. - 2599 Lt / 753 Eur

99

69

1 kg - 29 Lt / 8 Eur

* Šiuos gaminius galima užsisakyti MAXIMA internetinėje svetainėje www.maxima.lt.
Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!
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5. Drebutinių mėsos užkandėlių rinkinukas*

6. Įdarytos keptos sraigės su padažais*

7. Įvairių skonių žuvies vyniotinių rinkinys*

Jautienos užpiltinė su kaparėliais, kalakutienos užpiltinė
su vynuogėmis ir persikais, bei kiaulių liežuvių užpiltinė su
kukurūzų burbuolėmis.

Gurmaniškos sraigės, įdarytos grietinėle, tarkuotu sūriu
„Džiugas“ ir pagardintos balzamiko padažu.

Jūrų lydekų vyniotinis su sezamais, lašišos ir paltuso vyniotinis
su jūrų dumbliais, paltuso vyniotinis su lašiša, lašišos ir paltuso
vyniotinis su provanso žolelėmis – vieno kąsnio žuvies užkandžiai puikiai tiks Jūsų šventiniam stalui.

99

53

1 rink. - 3999 Lt / 1158 Eur

18 vnt. - 25 Lt / 7 Eur

24 vnt. - 2599 Lt / 753 Eur

* Šiuos gaminius galima užsisakyti MAXIMA internetinėje svetainėje www.maxima.lt.
Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!

Gardžių švenčių!
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Vakarienės
puošmena
Šiais metais švečiams pasiūlykite ką nors neįprasto – gal ikrais
įdarytą krabą ar žuvies pyragą? Jie liks sužavėti! Kol Jūs ruošitės
šventėms, MAXIMA meistrai pasirūpins Jūsų šventiniu stalu.

2

4
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1. Keptas įdarytas karpis*

2. Kepta įdaryta dorada*

3. Žuvų pyragas su lašiša ir krabų lazdelėmis*

4. Keptas įdarytas paltusas*

5. Virtas įdarytas krabas*

Mūsų šio sezono naujiena – karpis puoštas vyšniniais pomidorėliais, citrinomis ir žaliomis salotomis – įmaišant truputį
mūsų meistrų fantazijos virsta tikru kulinariniu šedevru.

Pradėkite šventinę vakarienę nuo naujo skonio. Žuvies ir jūros
gėrybių mėgėjai, ragaudami šį patiekalą atras nepakartojamą
skonį.

Netradicinio skonio pyragas – bet vistiek pyragas! Lašišos ir
krabų lazdelių pyragas taps Jūsų šventės akcentu.

Smulkiavaisiais pomidorais, šviežiomis petražolėmis ir tigrinėmis krevetėmis puoštas įdarytas
paltusas – įtiks net didžiausiems gurmanams.

Tiesiog „Maximos“ kulinarų šedevras – įdarytas krabas dengtas juodaisias ir raudonaisiais ikrais
bei karališkosiomis tigrinėmis krevėtėmis.

1 vnt. - 2999 Lt / 868 Eur

1 kg - 7999 Lt / 2317 Eur

1 vnt. - 6999 Lt / 2027 Eur

99

58

1 kg - 39 Lt / 11 Eur

99

51

1 kg - 59 Lt / 17 Eur

* Šiuos gaminius galima užsisakyti MAXIMA internetinėje svetainėje www.maxima.lt.
Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!
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* Šiuos gaminius galima užsisakyti MAXIMA internetinėje svetainėje www.maxima.lt.
Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!

Gardžių švenčių!
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Daržovių gama
Įvairiausios daržovės – nepamainoma
kiekvienos vakarienės ar pietų dalis. Išsirinkite
jau MAXIMOS meistrų pagamintas, šviežias
salotas su gardžiausiais priedais.

2

6

3

7

1

4

1. Daržovių salotos su
džiovintomis slyvomis ir
pistacijomis
Maistingas ir sotus traškių salotų derinys:
maistingosios pistacijos ir slyvos.
1 kg - 1399 Lt / 405 Eur

10

Gardžių švenčių!
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2. Salotos su jūros dumbliais ir
daržovėmis

3. Įvairiaspalvių makaronų salotos
su vištiena ir granatais

4. Salotos su krabų skonio
lazdelėmis, kriaušėmis ir migdolais

5. Makaronų salotos su vištiena ir saulėje
džiovintais pomidorais

6. Daržovių salotos su kriaušėmis ir moliūgų
sėklomis

Įvairios šviežios daržovės ir jūros dumbliai sukuria gaivias ir skanias salotas.

Šios sočios salotos su įvairių spalvų
makaronais, vištiena ir granatais turėtų
būti puikus pasirinkimas skubantiems ir
norintiems greitai užkąsti.

Argi ne nuostabus derinys: krabų skonio
lazdelės, kriaušės ir migdolai? Nustebins net
išrankiausią gurmaną.

Gaivios ir kartu sočios salotos, pagardintos saulėje džiovintais
pomidorais.

Neįprastas, tačiau be galo gardus vegetariškų salotų derinys –
vaisiai ir daržovės.

99

37

1 kg - 21 Lt / 6 Eur

1 kg - 1499 Lt / 434 Eur

1 kg - 1999 Lt / 579 Eur

99

21

1 kg - 17 Lt / 5 Eur

99

31

7. Salotos su vištiena ir marinuotais grybais
Rudenio gėrybių salotos. Skaniausios daržovės, marinuoti
grybai ir vištiena tiesiai iš MAXIMA lentynų.
1 kg - 1799 Lt / 521 Eur

1 kg - 7 Lt / 2 Eur

Gardžių švenčių!
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Ypatingi
patiekalai
Mūsų meistrai ruošėsi
itin atsakingai, kad galėtų
pasiūlyti kokybiškus, gardžius
ir įmantrius patiekalus.
Daugybę metų meistrų
kaupta patirtis – ant Jūsų
stalo!
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1. Abrikosais ir sūriu įdaryta antis
Šventinės anties megėjams siūlome abrikosais ir sūriu įdarytą
antį, pagardintą šviežiais prieskoniais bei balzamiku – skanaus!
1 kg - 2399 Lt / 695 Eur

2. Kiaulienos sprandinės vyniotinis su malta
kiauliena ir baravykais

3. Kiaulienos nugarinės kepsnys su sūriu ir
keptais svogūnais

Meistriškai paruoštas vyniotinis, kvepiantis rudens gėrybėmis,
puoštas kelmučiais ir kvapniaisiais čiobreliais.

Kepti svogūnai ir sūris lemia sultingą ir traškų iškeptos mėsos
skonį.

1 kg - 1999 Lt / 579 Eur

1 kg - 1899 Lt / 550 Eur

4. Konservuotais ananasais ir
džiovintais persikais įdaryta vištos
krūtinėlė
Egzotika kvepiantis patiekalas, kuriam sultingumo suteiks ananasai ir persikai, o kvapnumo – kepti džiovinti svogūnai ir čiobreliai.
1 kg - 1999 Lt / 579 Eur

12
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5. Kiaulienos kumpio maišeliai su
grybais

6. Įdarytas viščiukas su obuoliais ir
cinamonu

7. Įdarytas šventinis kiaulienos
kumpis

Į kumpį įvynioti geltonieji kazlėkai bus puiki
šventinės vakarienės pradžia.

Obuoliais, medumi ir cinamonu įdarytas
viščiukas vis dažniau atsiduria ant lietuviško
kalėdinio stalo.

Be šio puikaus šventinio kumpio, puošto
rozmarinais, šventės – neįsivaizduojamos.

1 kg - 1899 Lt / 550 Eur

1 kg - 1299 Lt / 376 Eur

1 kg - 1699 Lt / 492 Eur

Gardžių švenčių!
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Stalo klasika
Kokybė ir išskirtinis skonis! Belieka pridėti šiek tiek
prieskonių, daržovių ir šauti į orkaitę. Šis laisvo
auginimo mėsinis viščiukas, pasižymi išskirtiniu
skoniu ir ypatingomis mėsos struktūros savybėmis,
kurios suteikia kiekvienai šeimininkei galimybę
nudžiuginti savo šeimą ar svečią įvairiai paruoštos
kaimiškos vištienos patiekalais.

Tiesiog pašáuk
kalakutą!
Taip lengva paruošti mėsos patiekalus dar nebuvo. Sultinga,
viliojančiai apskrudusi, „ARVI KALAKUTAI“ virtuvės meistrų
išmarinuota kalakutiena išmanioje vakuuminėje pakuotėje,
kuri pati kontroliuoja kepimo procesą – beliks pašauti tiesiai į
orkaitę!
2

1

1

3

4

1. Rudasis mėsinis viščiukas

1. Naminė kalakutienos dešra

1 kg - 1499 Lt / 434 Eur

Tai dar vienas iš „Voilà!“ serijos gaminių –
pašaukite produktą su pakuote į orkaitę ir
netrukus mėgausitės sultinga, viliojančiai
apskrudusia kalakutiena.
1799 Lt / 521 Eur
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2. Marinuota kalakuto krūtinėlė su
džiovintų vaisių įdaru

3. Marinuota kalakuto šlaunelė be
kaulo

Laikai, kai kalakutienos ruošimas buvo tikras
iššūkis, jau praeityje. Pašaukite produktą su
pakuote į orkaitę ir netrukus mėgausitės
apskrudusia džiovintų vaisių kalakutiena.

Patyrusių virtuvės meistrų gardžiai
išmarinuota kalakuto šlaunelė išmanioje
vakuuminėje pakuotėje, kuri pati
kontroliuoja kepimo procesą. Skanaus!

2799 Lt / 811 Eur

2199 Lt / 637 Eur

4. Marinuoti kalakutų sparneliai
Gardžiai marinuoti ir greitam paruošimui
paruošti sparneliai patiks ir vaikui, ir
suaugusiam!
1599 Lt / 463 Eur

Gardžių švenčių!
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Nepakeičiamas
šventinio kumpio
kąsnelis
Vytintos mėsytės patenkins
net įnoringiausių mėsos
mėgėjų lūkesčius – Serano
kumpis, skilandis ar gardi
jautienos nugarinė.
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1. Eglutės formos šaltai
rūkytas saliamis
Išskirtinės kalėdinės formos saliami
dešra, pagaminta pagal aukštus
vokiškos kulinarijos standartus.
80 g - 449 Lt / 130 Eur
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2. Eglutės formos šaltai
rūkytas saliamis su
graikiniais riešutais

3. Eglutės formos šaltai
rūkytas saliamis su žolelių
apvalkalu

4. Vytinto Serano kumpio
rinkinys „Elpozo“: kumpis,
stovas, peilis, galąstuvas

Graikiniai riešutai + saliamis +
eglutės forma = nepakeičiamas
šventinio stalo ingredientas.

Ypatinga receptūra ir prieskonių
mišiniai leido sukurti gardžią
eglutės formos saliami dešrą
visiems.

Visi reikiami daiktai vienoje
pakuotėje – rinkinys, kuris
patenkins net įnoringiausius mėsos
mėgėjų lūkesčius.

80 g - 449 Lt / 130 Eur

Rinkinys - 24900 Lt / 7212 Eur

80 g - 449 Lt / 130 Eur

Gardžių švenčių!

5. Vytintas Serano kumpis
„Elpozo“ dėžutėje
Serano kumpis, kuris tiks ne
tik gardiems pusryčiams, bet ir
kitiems užkandžiams, bei Jūsų
užmanymams.
1 kg - 7999 Lt / 2317 Eur

1. Vytintas kiaulienos
kumpis „Stragutės
mėsa“
Gamindami savo produkciją
„Stragutės mėsa“ kliaujasi tik
pačiais griežčiausiais kokybės
reikalavimais.
1 kg - 3699 Lt /
1071 Eur

2. Vytinta anties
krūtinėlė „Magret“
Anties krūtinėlė – minkšta, nuostabaus aromato mėsa Tai gurmaniškas užkandis,
kuris paįvairins Jūsų pusryčius ar užkandžių stalą.
50 g - 1199 Lt / 347 Eur

3. Aukščiausios rūšies
vytinta jautienos nugarinė, „Kretingalės
mėsa“
Pasipjaustykite ir nepajusite,
kaip po vieno gabalėlio norėsis dar vieno ir dar vieno.
1 kg - 9999 Lt /
2896 Eur

4. Vytinta dešra
„Longaniza“

5. Vytinta dešra
„Aroso“ Fuet Calidad

6. Virtas Serano
kumpis „Argal“

Lėtai bręsdamos specialiose
patalpose šios dešros tampa
nepakartojamo skonio delikatesais.
200 g - 1199 Lt /
347 Eur

Kumpis išsaugojo tradicinį skonį tik todėl, kad gamybai atrenkamos tik geriausios žaliavos.

Ragaudami šį gaminį susipažinsite su šimtmečių tradicijomis ir originaliais receptais.
1 kg - 3299 Lt /
955 Eur

160 g - 639 Lt / 185 Eur

Gardžių švenčių!
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Gurmaniški skanėstai
iš Pietų Europos
Išskirtiniai belgiški delikatesai – mėsos
paštetai ir putėsiai iš kiaulienos, vištienos,
žvėrienos ir mėsos su spanguolėmis, figomis
ar tradiciniai, pagaminti atsižvelgiant į
klientų iš įvairių pasaulio šalių poreikius ir
sezoniškumą.

PASIGAMINKITE

Kalakutienos
marinatas
Jums reikės:
1 v. šaukšto medaus;
1 v. šaukšto aliejaus;
1 citrinos;
Žiupsnelio čiobrelių, druskos, pipirų;
Gaminame:
Išspauskite citrinos sultis, sumaišykite
su medumi, aliejumi, druska, pipirais bei
čiobreliais. Naudodami teptuką, visą kalakutą ištepkite ką tik pasigamintu marinatu. Skanaus!

4

3

2

1
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6

1. „Tabla de Pates“
trijų rūšių paštetai
Negalite išsirinkti? Net
kelios paštetų rūšys –
vienoje pakuotėje.
225 g - 1499 Lt /
434 Eur

2. Ančių kepenėlių
paštetas su
spanguolėmis

3. Virtų ančiukų
kepenėlių
paštetas

4. Švelnus
paštetas su
spanguolėmis

5. Delikatesinis ančių kepenėlių paštetas su figomis

6. Delikatesinis ančių kepenėlių paštetas su obuoliais

7. Ančių kepenėlių
putėsiai keramikiniame indelyje

Tradicija tapęs paštetas
su spanguolėmis tiks
šventinei vakarienei.

Kasdienio Belgijos
stalo atributas iš
„Polco“. Pabandykite su
skrebučiu ar duonos
riekele.

Rudenį primenantį
paštetą su gausybe
spanguolių ragaukite
vieną ar su krekeriais.
2,5 kg - 7999 Lt /
2317 Eur

„Foie gras“ yra vienas iš
populiariausių prancūzų virtuvės delikatesų.

Pateikti šį paštetą
siūlome su mangų, figų,
svogūnų ir kt. džemais
ir balta duona.

Šį gurmanišką užkandį
įvertins kiekvienas paštetų megėjas. Delikatesas, vertas pasimėgavimo akimirkos.
200 g - 1999 Lt /
579 Eur

230 g - 999 Lt / 289 Eur

89

86

230 g - 9 Lt / 2 Eur
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1199 Lt / 347 Eur

1199 Lt / 347 Eur

Gardžių švenčių!
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Tiesiai iš
jūros
MAXIMA ,,Žuvies Turgus” –
jau gerai žinoma stotelė žuvies
megėjams ir profesionalams.
Galybė šviežios žuvies bei
jūros gėrybių čia visad
laukia pirkėjų.

2

3

4

1

1. Atvėsinta baltojo baramundžio filė

2. Atvėsinta geltondryžė riebžuvės filė

3. Atvėsinta jūros ešerio filė

4. Atvėsinta didžiųjų Nilinių baramundinių ešerių filė

Šios žuvies pavadinimas reiškia – didžioji upių žuvis. Žuvies mėsa balta, vidutinio arba švelnaus
skonio intensyvumo, raumuo sluoksniuotas, riebalinis sluoksnis gali būti labai įvairus (nuo
nedidelio iki vidutinio), Australijoje patiekalai iš šios žuvies yra neatsiejama puotos stalo dalis.

Sviestažuvės neįtikėtinai sodraus skonio, mėsa sultinga, raumens tekstūra tvirta, ypatingai
aliejinga. Maistingą žuvį skaniausia gaminti su citrinų sultimis, rozmarinu ir česnaku.

Jūrinio ešerio mėsa – puikus pasirinkimas mėgstantiems neriebią žuvį. Raumuo tvirtos, tačiau
sluoksniuotos tekstūros, ypatingai švelnaus skonio, malonaus kvapo.

Ši žuvis itin švelnaus skonio ir malonaus gaivaus kvapo, vidutinio tvirtumo, sluoksniuotos
tekstūros. Mėsa rožinė, tačiau kepant tampa sniego baltumo.

1 kg - 5899 Lt / 1708 Eur

1 kg - 3999 Lt / 1158 Eur

1 kg - 4499 Lt / 1303 Eur

99

37

1 kg - 59 Lt / 17 Eur
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Tiesiai iš
Argentinos!
Krevetės, atkeliavusios iš tolimųjų
Argentinos pakrančių, tiks įvairioms
progoms. O mūsų jūrų gėrybių
asortimente puikuojasi kelių skirtingų
rūšių krevetės, lašišos, marlinai,
rūkytas tunas ir naujiena – silkės
dujinėse pakuotėse, be aliejaus.
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1. Skroblo
malkomis
rūkytas
marlinas
1199 Lt / 347 Eur

2. Rūkyta
pjaustyta
atlantinė lašiša
su sezamu ir
aguonomis
1299 Lt / 376 Eur

3. Rūkyta
pjaustyta
atlantinė lašiša
su paprikomis
ir švelniais
prieskoniais
1299 Lt / 376 Eur

4. Rūkyta
pjaustyta
atlantinė lašiša
su krapais ir
citrina

5. Skroblo
malkomis
rūkyta
juodadėmė
menkė

6. Skroblo
malkomis
rūkytas
gelsvauodegis
tunas

1299 Lt / 376 Eur

1199 Lt / 347 Eur

1199 Lt / 347 Eur

7. Sūdytų
atlantinių silkių
filė (be aliejaus)
279 Lt / 081 Eur

8. Sūdytų
atlantinių
silkių filė su
raudonojo
vyno aromatu
(be aliejaus)
279 Lt / 081 Eur

9. Šaldytos argentinietiškos
raudonosios krevetės
„GRAND KRUST“
Tai krevetės, atkeliavusios
iš Argentinos, kuri garsėja
geriausiomis jūros gėrybėmis.
Vertinamos dėl puikių ypatybių ir
konkurencingos kainos.
2899 Lt / 840 Eur
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10. Šaldytos
argentinietiškos
raudonosios krevetės
„GRAND KRUST“ be galvų

11. Šaldytos lukštentos
argentinietiškos
raudonosios krevetės
„GRAND KRUST“

Vos pagautos kervetės šaldomos
laive pačiomis geriausiomis
sąlygomis, todėl užtikrinama
aukščiausia kokybė.

Argentinos raudonosios krevetės
puikiai tiks prie ryžių, makaronų,
užkandžių patiekalų.

3399 Lt / 984 Eur

3399 Lt / 984 Eur

12. Šaldytos lukštentos
baltakojės blyškiosios
krevetės „GRAND KRUST“

13. Šaldytos baltakojės
krevetės „GRAND KRUST“
be galvų

Kepkite orkaitėje, keptuvėje ar ant
grotelių – bus vienodai gardu.

Baltakojės krevetės skaniausos
su Jūsų pamėgtomis traškiomis
žaliosiomis salotomis.

3499 Lt / 1013 Eur

3199 Lt / 926 Eur

Gardžių švenčių!
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Lietuviški
lobiai
7

Nepamirškite, kad MAXIMA
lentynose visad surasite begalę
savų, lietuviškų produktų –
nuo kasdien taip mėgstamos
lietuviškos duonos ir mėsyčių iki
legendinių šakočių.
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1. Kietasis sūris
„Džiugas mild“
12 mėnesių brandintas kietasis sūris
„Džiugas® Mild“ – tai
sūris, kuriame ryškėja
tipiškos brandaus sūrio savybės.
180 g - 899 Lt /
260 Eur
24

2. Šalto rūkymo
„Rokiškio“ skilandis

3. Šalto rūkymo
„Rokiškio“
jautienos dešra

4. Saldžiosios
grietinėlės
„Dvaro“ sviestas

5. Ekologiškas
6. Juoda raikyta
jogurtas su citri- duona
na ir imbieru
Tikra juoda duona

7. Juoda raikyta
duona su
saulėgrąžomis

Skilandis – nacionalinis produktas. „Rokiškio mėsinė“ siūlo nuostabaus skonio
gaminį.
1 kg - 3999 Lt /
1158 Eur

Tai unikalus produktas, kurio žaliavai
naudojama ypatingai kruopščiai parinkta lietuviška jautiena
ir kiauliena.
200 g - 899 Lt /
260 Eur

Aukso spalvos,
lengvos tekstūros
sviestas – tikras
lietuviškas produktas.
200 g - 489 Lt /
142 Eur

Ekologiškas jogurtas
su citrina ir imbieru
– geros savijautos bei
energijos šaltinis!
300 g - 379Lt /
110 Eur

Saulėgrąžos – daugelio mėgstamas pagardas, puikiai paįvairinantis pamėgtą juodą duoną.
985 g - 399 Lt /
116 Eur

Gardžių švenčių!

suraikyta mūsų specialistų. Belieka tepti
ir paruošti taip, kaip
Jūs mėgstamiausia.
985 g - 399 Lt /
116 Eur

8. Naminis „Rokiškio“ pienas
Naminis „Rokiškio“
pienas – senų tradicijų, gero skonio ir kokybės garantija.
900 ml - 289 Lt /
084 Eur

3

4

1. Šakotis „Grafo“

2. Šakotis „Naujiena“

3. Šakotis „Danutės šakotis“

4. Šakotis „Danutės šakotis“

Šakotis – vienas iš tradicinių desertinio stalo
puošmenų, kurį gamina tik specialistai ir tik
senovinėse krosnyse.

Šakotis visiems gyvenimo atvejams,
nesvarbu, ar einate į šventę, ar namuose
gurkšnojate vėlyvą arbatą. Šakočio lipdymas
vyksta rankiniu būdų.

Šių šakočių pradininkė Danutė juos kepa jau
nuo 1975 metų, todėl kokybė ir gardumas
garantuoti.

Papuoškite savo šventinį stalą šiuo puoštu
šakočiu arba nusineškite jį kaip dovaną
keliaudami į svečius. „Danutės šakočiai“ –
sertifikuota B kategorijos tautinio paveldo
produktų gamintoja.

1 kg - 6399 Lt / 1853 Eur

1 kg - 3799 Lt / 1100 Eur

1 kg - 3799 Lt / 1100 Eur

1 kg - 3499 Lt / 1013 Eur

Gardžių švenčių!
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Virtuvės
aksesuarai
Be svogūnų ir česnakų
nė vienas kulinaras
neįsivaizduoja savo virtuvės.
Pristatome Jums įvairių
skonių ir rūšių iš Prancūzijos
atkeliavusias daržoves!

8

5

4

7

9

6
10

1

12

11
2

3

26

1. Geltonieji svogūnai
„Motte“

2. Violetiniai česnakai
„Motte“

3. Rausvieji česnakai
„Motte“

4. Rausvieji svogūnai
„Motte“

5. Svogūnai „Echalion“
„Motte“

6. Baltieji česnakai
„Motte“

7. Svogūnų ir česnakų
rinkinys „Motte“

8. Svogūnai „Shallots“
„Motte“

9. Mažieji geltonieji
svogūnai „Motte“

10. Svogūnų rinkinys
„Motte“

Stipresnio ir aitresnio skonio nei kiti svogūnai. Jie gali
būti valgomi tiek švieži, tiek
naudojami įvairiuose patiekaluose.

Šiek tiek aitresni nei įprastieji
baltieji. Naudojami tiek
švieži, tiek maistui ruošti. Tai
puiki alternatyva baltajam
česnakui.

Rausvieji česnakai skiriasi
nuo kitų česnakų rūšių.
Jie šiek tiek saldesni nei
įprastieji.

Česnakų, geltonųjų svogūnų
ir svogūnų „Echalion“
rinkinys.

Juos lengva nulupti, dėl
formos patogu supjaustyti.

Puikiai tiks įvairiems
padažams, sriuboms ir
troškiniams gaminti.

Raudonųjų ir geltonųjų
svogūnų rinkinys.

500 g - 1199 Lt / 347 Eur

1 kg - 1499 Lt / 434 Eur

150 g - 349 Lt / 101 Eur

Dar kitaip vadinami „Banana
shallots“ svogūnai tapo labai
pamėgti daugelio virtuvės
meistrų. Savo savybėmis
jie yra tarp svogūno ir
askaloninio česnako.

Be šio česnako nė viena
šeimininkė neapsieis savo
virtuvėje!

500 g - 799 Lt / 231 Eur

Jie subtilaus skonio ir sultingi. Labiausiai tinkami gaminant čatnį, įvairius padažus
ar pagardus. Pasak legendos,
rausvieji svogūnai yra žinomi
net nuo 1647 metų.
500 g - 799 Lt / 231 Eur

500 g - 449 Lt / 130 Eur

Gardžių švenčių!
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01

150 g - 3 Lt / 1 Eur

500 g - 449 Lt / 130 Eur

500 g - 549 Lt / 159 Eur

500 g - 999 Lt / 289 Eur

11. Svogūnų ir
česnakų rinkinys
„Motte“
Česnakų, šalotų ir svogūnų
„Echalion“ rinkinys.
500 g - 1199 Lt / 347 Eur

12. Raudonieji
svogūnai „Motte“
Šiek tiek saldesni, jie ypatingai tinka gaivioms salotoms
ir kitiems patiekalams, kurių
nereikia kepti ar virti.
500 g - 999 Lt / 289 Eur

Gardžių švenčių!
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Brandinti
skoniai

8

MAXIMA „Sūrių klubas“ pristato
įvairiausių aromatų, tekstūros ir
brandinimo laiko sūrius, kurie nustebins
gurmaniškus skonius vertinančius
pirkėjus.
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1. Sūris „Caprese di Bufalo“
Sūris + pomidoras. Minkštasis sūris
iš buivolių pieno savo tekstūrą
įgauna tarp džiovintų pomidorų
gabalėlių. Pasibaigus pirmajam
brandinimui sūris toliau laikomas
raudonėlių ir ypač tyro alyvuogių
aliejaus žievelėje.
99

2. Ožkų pieno sūris
„El pastor“

3. Ožkų sūris su ananasais
„El pastor“

4. Ožkų sūris su žolelėmis
„El pastor“

5. Ožkų sūris su
paprikomis „El pastor“

6. Sūris „Pecorino Fior di
Noce“

Tikrasis ožkų pieno sūris nepaliks
abejingų.

Ananasai ir sūris – išbandykite šį
gurmanišką derinį.

Prancūziško sūrio derinys –
mėgaukitės vienu arba su duonele.

100 g - 599 Lt / 173 Eur

100 g - 749 Lt / 217 Eur

100 g - 749 Lt / 217 Eur

Ožkos sūris su paprikomis, ypatingas derinys, mėgaukitės vienu arba
naudokite kaip pagardą pagrindiniams patiekalams – salotoms, makaronams.

Sūris brandinamas graikinių riešutų
lapuose. Pagamintas Toskanos
sūrinėje šis sūris yra lengvos
tekstūros, ypač aromatingas.

48

100 g - 749 Lt / 217 Eur

1 kg - 6499 Lt / 1882 Eur

7. Sūris „Caciobirraio“
Nors ir jaunas, „Caciobirraio“
sūris išsiskiria savitu charakteriu,
kuriame išryškėja gaivus apynių
ir intensyvaus salyklo aromatų
ir skonių mišinys. Ragaukite su
lengvu alumi.

8. Avių pieno sūris,
brandintas „Chianti“ vyne

9. Pelėsinis karvių, ožkų
sūris „El pastor“

10. Pelėsinis karvių sūris
„El pastor“

Vyne brandintas sūris ypatingas
užkandis ar papildas salotoms.

Ilgai brandintas ir atskleidęs visas
vertybes pelėsinis sūris.

Gurmaniškas sūris ypatingai derės
su švelnaus vyno taure.

1 kg - 7999 Lt / 2317 Eur

1 kg - 4299 Lt / 1245 Eur

1 kg - 3799 Lt / 1100 Eur

1 kg - 5499 Lt / 1593 Eur

1 kg - 49 Lt / 14 Eur
28
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Ryto pradžiai

Tai, kaip pradedame dieną itin svarbu
– rinkitės lengvus, tačiau maistingus
produktus. Įvairiausių skonių jogurtai tiks
tiek vaikams, tiek suaugusiems. O naujiena
„La Fermière“ jogurtai nustebins savo
nepakartojamu skoniu, vanilės aromatu
ir išskirtiniu pakuotės dizainu – moliniu
indeliu.
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1. Jogurtas
2. Jogurtas
3. Jogurtas
4. Jogurtas
5. Jogurtas
„La Fermiere“ „La Fermiere“ „La Fermiere“ „La Fermiere“ „La Fermiere“
su braškėmis su kaštonais su vanile
su citrinomis su gervuogėir serbentais 160 g - 499 Lt / 140 g - 499 Lt / 140 g - 499 Lt / mis ir mėlynėmis
140 g - 499 Lt / 145 Eur
145 Eur
145 Eur
145 Eur

30

160 g - 499 Lt /
145 Eur
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6. Jogurtas
„La Fermiere“
migdolų
skonio
su vyšnių
gabaliukais
99

160 g - 4 Lt /
145 Eur

7. Jogurtas
,,Monster
Backe“
aviečių
skonio

8. Jogurtas
,,Monster
Backe“ su
apelsinais ir
zefyrais

9. Jogurtas
,,Monster
Backe“
obuolių
skonio

10. Jogurtas
,,Monster
Backe“
braškių
skonio

135 g - 399 Lt /
116 Eur

135 g - 399 Lt /
116 Eur

135 g - 399 Lt /
116 Eur

135 g - 399 Lt /
116 Eur

11. Jogurtas
,,Monster
Backe“
persikų ir
pasiflorų
skonio
99

135 g - 3 Lt /
116 Eur

12. Jogurtas
,,Monster
Backe“
saldainių ir
zefyrų skonio

13. Jogurtas
,,Obstgarten“
obuolių
pyrago
skonio

14. Jogurtas
,,Obstgarten“
braškių
ir pyrago
skonio

135 g - 399 Lt /
116 Eur

125 g - 199 Lt /
058 Eur

125 g - 199 Lt /
058 Eur

15. Jogurtas
,,Obstgarten“
vaisių pyrago
skonio

16. Jogurtas
,,Obstgarten“
slyvų pyrago
skonio

125 g - 199 Lt /
058 Eur

125 g - 199 Lt /
058 Eur

17. Jogurtas
,,Almighurt“
su avietėmis,
vanile ir
šokoladu

18. Jogurtas
,,Almighurt“
su persikais,
pasiflorais ir
kokosu

19. Jogurtas
,,Almighurt“
obuolių
pyrago
skonio

20. Jogurtas
,,Almighurt“
su vyšniomis
ir karamelės
gabaliukais

150 g - 249 Lt /
072 Eur

150 g - 249 Lt /
072 Eur

150 g - 249 Lt /
072 Eur

150 g - 249 Lt /
072 Eur

Gardžių švenčių!
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Balta
balta...
Įvairių skonių ekologiški pieno
gėrimai – tai ne paprasti gėrimai,
o ryžių, avižų ir sojų natūralūs
gėrimai – geras pasirinkimas
visai šeimai.
2
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1

1. Ekologiškas ryžių gėrimas su kalciu

2. Ekologiškas natūralus ryžių gėrimas

3. Ekologiškas avižų gėrimas su kalciu

4. Ekologiškas natūralus avižų gėrimas

5. Ekologiškas natūralus speltos gėrimas

6. Ekologiškas nesaldintas sojų gėrimas

Galima gerti vieną, maišyti į kokteilius ar gerti su kakava.
Tačiau ir čia dar ne viskas – tinka gaminant skanius pudingus
ir saldžiuosius patiekalus.

Tinka ir vegetarams ir veganams!

Pagamintas naudojant neskaldytas avižas – visiškai natūralus
gėrimas.

Šis natūraus gėrimas tiks ir mažam, ir dideliam. 100% augalinis
poduktas.

Spelta – viena seniausių grūdinių kviečių kultūrų. Pradėkite
dieną su natūraliu, pusryčiams skirtu gėrimu.

Pagamintas nenaudojant jokių miltelių ir pridėtinių aromatų.
Šis natūralus gėrimas patiks kiekvienam.

1 l - 899 Lt / 261 Eur

1 l - 799 Lt / 232 Eur

1 l - 799 Lt / 232 Eur

1 l - 799 Lt / 232 Eur

99
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99
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1 l - 7 Lt / 2 Eur

1 l - 8 Lt / 2 Eur
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Akcentai
Kai kartais norisi ko nors
tokio ypatingo ir netikėto
,,Bouton d’Or” konservuotos
gėrybės bus kaip tik!

Pomidorų
derlius
Gaminant net ir paprasčiausius
patiekalus visad išgelbės tinkamai
parinktas padažas. „Spilva Premium”
pomidorų padažai pagaminti iš natūralių
sudėtinių dalių, be gluteno, be krakmolo.
Tai unikalūs produktai, pasižymintys
„turtingu“ ir ryškiu pomidorų skoniu.
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1. Marinuotų daržovių
mišinys „Bouton d‘OR“

2. Baklažanų trintinys
„Bouton d‘OR“

Konservuotų daržovių mišinys
puikiai tinka kaip aštroki, bet
malonaus skonio užkandžiai, jie
taip pat gerai dera kaip garnyras
prie karštų mėsos arba paukštienos
patiekalų.

Populiarus „Bouton d‘OR“ baklažanų trintinys, pagardintas prieskoniais, valgomas kaip pagardas prie
mėsos ar žuvies arba pateptas ant
duonos. Tačiau neapsiribokite mūsų pasiūlymais – eksperimentuokite ir atraskite naujus skonius.

240 g - 599 Lt / 173 Eur
34

90 g - 549 Lt / 159 Eur
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3. Keptos konservuotos
paprikos aliejuje „Bouton
d‘OR“

4. Konservuotos kukurūzų
burbuolės „Bouton d‘OR“

5. Konservuoti artišokai
„Bouton d‘OR“

1. Pomidorų padažas ,,Spilva Premium“ su
bazilikais

2. Pomidorų padažas ,,Spilva Premium“ su
alyvuogėmis

3. Pomidoų padažas ,,Spilva Premium“ su
baravykais

Šios daržovės puikiai papuoš Jūsų
šventinį stalą!

Traškios saldžios kukurūzų
burbuolės priduos saldžią rūgštelę
mišrainėms, picoms, troškiniams.

Tai – unikalus produktas, pasižymintys turtingu ir ryškiu
pomidorų skoniu, o bazilikas padažą tik praturtina.

Pomidorų padažas su saulėje džiovintais pomidorais ir
alyvuogėmis geriausiai dera su įvairiais užkandžiais bei mėsos,
makaronų patiekalais

Pomidorų padažas geriausiai tiks kaip garnyras mėsos ir
makaronų patiekalams.

280 g - 849 Lt / 246 Eur

120 g - 649 Lt / 188 Eur

Egzotiški mūsų stalui artišokai
puikiai tinka kaip užkandis.
Iš artišokų galite pasigaminti
įvairių užtepėlių, pyragų, naudoti
padažams, dėti į makaronų
patiekalus.

340 g - 799 Lt / 232 Eur

340 g - 799 Lt / 232 Eur

340 g - 799 Lt / 232 Eur

280 g - 799 Lt / 231 Eur

Gardžių švenčių!
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Prancūziškas
skonis

Žolelės iš viso
pasaulio

6

Kiekvienas KOTÁNYI produktas
yra kvietimas Jums naujai atrasti
begalinį ir įvairiapusį skonių
pasaulį!

Kiekvienas Prancūzijos regionas turi
tik jam būdingus gamybos metodus
ir receptūrą, kurie alsuoja prancūziška
dvasia – „Itineraire des Saveurs” suteikia
galimybę Jums keliauti po prancūziką
virtuvę ir parsinešti dalelę jos į savo
namus.
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1. Braškių uogienė
„Itineraire des
Saveurs”

2. Figų uogienė
„Itineraire des
Saveurs”

3. Abrikosų uogienė
„Itineraire des
Saveurs”

4. Klementinų ir apelsinų uogienė „Itineraire des Saveurs”

5. Kriaušių uogienė
„Itineraire des
Saveurs”

6. Rabarbarų uogienė
„Itineraire des
Saveurs”

Jeigu niekada nepavyko sudalyvauti braškių šventėje
Dordonėje ir paragauti ten
kepamo braškių pyrago, visada galite surengti braškių
šventę savo namuose.

Saldi figų uogienė tiks
ir pyragams, ir tepti ant
duonos riekelės.

Tai šilkinio švelnumo
abrikosai, kurių skonis
truputėlį primena slyvas.

315 g - 899 Lt / 261 Eur

315 g - 849 Lt / 246 Eur

Tradicinė korsikietiška mandarinų ir apelsinų uogienė gaminama tik iš Korsikoje auginamų citrusinių vaisių,
kurie nėra šaldomi, todėl nepraranda vitaminų.

Išskirtinio skonio „Viljamso“
kriaušės kilo iš Prancūzijos.
Paragavę šios uogienės suprasite, kodėl ši kriaušių rūšis
yra viena labiausiai paplitusių pasaulyje.

315 g - 799 Lt / 232 Eur

315 g - 849 Lt / 246 Eur

315 g - 999 Lt / 290 Eur
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1. Aitriųjų paprikų
malūnėlis ,,Kotanyi“

2. Jūros druska
,,Kotanyi“

3. Itališkų žolelių
malūnėlis ,,Kotanyi“

4. Juodųjų pipirų
malūnėlis ,,Kotanyi“

5. Prancūziškų žolelių
prieskoniai ,,Kotanyi“

6. Įvairūs pipirai
,,Kotanyi“

Suteikite savo kepiniams
saldžiarūgščio skonio ir
gaivos su šia rabarbarų
uogiene.

Dvigubas malimo
mechanizmas, kuriuo galima
malti stambiau ir smulkiau,
leis gaminant normuoti
aštrumą.

Be druskos neapseis nė
viena šeimininkė – su
salotomis, mėsa, žuvimi,
paukštiena, gardinant
sriubas, troškinius.

Nusprendėte pasigaminti
itališką vakarienę? Jai puikiai
pasitarnaus šie ,,Kotanyi“
prieskoniai.

Šie pipirai yra ypač kvapnūs,
norint išgauti tą patį skonį jų
reikia mažiau.

Provanso žolelių mišinys
puikiai tiks bet kurioms
salotoms, makaronoms ar
net picai pagardinti.

Natūralūs ir ypatingai
kvapnūs pipirai.

315 g - 749 Lt / 217 Eur

34 g - 999 Lt / 289 Eur

92 g - 999 Lt / 289 Eur

48 g - 999 Lt / 289 Eur

36 g - 999 Lt / 289 Eur

38 g - 999 Lt / 289 Eur

33 g- 999 Lt / 289 Eur

Gardžių švenčių!
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Aukščiausi įvertinimai –
„Maxima“ virtuvės meistrams
Šių metų lapkričio 6 – 7 dienomis Lietuvos parodų centre „Litexpo” tarptautinės parduotuvių, restoranų, viešbučių įrangos
parodos „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro 2014” ir BAF, Baltijos
maisto ir gėrimų mugės metu LRVVK Asociacija organizavo
konkursus, kurių metu tradiciškai apdovanoti geriausi Lietuvos
virtuvės meistrai.
Konkursuose rungėsi geriausių šalies
kavinių, kepyklų, restoranų ir kitų maitinimo įstaigų atstovai. Džiugu, kad trijose
kategorijose medaliais apdovanoti
„Maxima“ maisto gamybos meistrai. Šį
kartą „Maxima“ maisto gamybos meistrai
jėgas bandė „Gastronomijos talentų 2014“
kategorijoje. Kulinarai meistrai demonstravo gaminius, kurių dar nėra Lietuvos
prekybos centrų lentynose.
Aukščiausiu įvertinimu – aukso medaliu –
apdovanota „Maxima“ konditerė Raimonda Dacienė už vestuvinį tortą, puoštą
obuoliais ir obelų žiedais iš cukrinės
masės – „Aš suradau tave“. Kulinarės Dalia
Stankevičienė ir Janina Naraškevičienė
sidabro ir bronzos medalius pelnė kitoje
„Gastronomijos talentų“ – banketinių
patiekalų – rungtyje, šioje srityje „Maxima“
38
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kulinarai dalyvauja pirmą kartą. Vestuvinių tortų kategorijoje aukso medaliu
apdovanotas R. Dacienės tortas traukė
akį savo nepriekaištinga išvaizda – ombre
stiliumi žalios spalvos glaistu dengtas
paviršius, obuoliukai ir cukrinių žiedų
šleifas, dengiantis visą tortą. Tačiau torto
vidus nenusileido jo puošybai – riešutinis
vidus perteptas lengvu zefyriniu kremu
su juodųjų serbentų rūgštele – nepaliks
abejingų.
Kulinarės Dalia Stankevičienė ir Janina
Naraškevičienė sidabro ir bronzos medalius pelnė banketinių patiekalų rungtyje.
Kiekviena dalyvė rungčiai pateikė banketinių patiekalų – užkandžių improvizacijas
– iš mėsos, žuvies ar jūros gėrybių. Vieno
kąsnio užkandžius kulinarės gamino
rudens gėrybių tematika, visi panaudoti

ingredientai buvo tik natūralūs, sezoniniai
produktai. Papuošimus kulinarės gamino
rankomis, nenaudodamos jokių formelių.
Tiesa ir tai, kad šių kulinarių sukurti patiekalai „Maxima“ prekybos centrų pirkėjų
– vieni mėgstamiausių.
Įkvėpta mūsų kulinarų laimėjimų „Maxima“ siūlo išmėginti ir paragauti išskirtinai
ir specialiai „Maxima“ meistrų šių metų
šventėms sukurtų ir atnaujintų konditerijos ir kulinarijos gaminių.
Gardžių švenčių!
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Jaukiam
susitikimui
MAXIMA meistrų konditerijos šedevrai – ant Jūsų stalo!
Išbandykite migdolų, aguonų pyragus bei plokštainius!

4

2

3
1

1. Kakavos migdolinis pyragas

2. Migdolinis pyragas su džiovintais vaisiais ir riešutais

3. Aguoninis pyragas su džiovintomis slyvomis ir riešutais

4. Plokštainis „Mocartas“

Skanėsto viduje sluoksniuojamas marcipaninis kremas nepaliks abejingų.

Tikromis rudens gėrybėmis papuoštas migdolinio skonio pyragas – tai Jūsų stalo puošmena.

Šio skanėsto viduje rasite džiovintų vaisių ir riešutų, tikras kąsnelis – slyvų megėjams.

Kvadratinis skanėstas suskambės visomis skonio ir saldumo natomis. Apsilaižysite pirštus!

99

95

1 kg - 23 Lt / 6 Eur
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99

95

1 kg - 23 Lt / 6 Eur

99

95

1 kg - 23 Lt / 6 Eur

1 kg - 2499 Lt / 724 Eur

Gardžių švenčių!
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Desertų
karaliai
Kokios šventės be tortų ir pyragaičių?
Apdovanojimais įvertinti MAXIMA
meistrai sukūrė šiuos skanumynus
įsimintiniausioms švenčių akimirkoms.

7

3

2

4

1

5
6

1. Tortas „Vakaro šalna“

2. Pyragaitis su riešutais

Sniego baltumo torto įdarą lydi gaiviųjų
citrinų ir raudonųjų apelsinų kremas, o tortas
dekoruotas perlo papuošimais.

Į juodojo šokolado papuošimą „Lašas“ įdėta šokolado skonio pusgaminio ir šokoladinio plombyrinio kremo. Paviršius puoštas gliaudytais lazdynų riešutais ir aukso spalvos pudra.

1 kg - 2899 Lt / 840 Eur

1 vnt. - 459 Lt / 133 Eur
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3. Pyragaitis su juodųjų serbentų
kremu
Lašo formos pyragaitis, kuriame rasite
šokolado, juodųjų serbentų kremo ir net
aviečių.
1 vnt. - 459 Lt / 133 Eur

4. Tortas „Riešutainis“

5. Tortas „Rafaelis“

6. Kavos skonio tortas „Dovanėlė“

Tai du šokolado skonio biskvito sluoksniai
pertepti karameliniu riešutų įdaru ir karamelės skonio grietinėlės kremu. Paviršius puoštas to pačio kremo vingiuota „bangele”, paskrudintais žemės riešutais ir traškiais sausainiais su šokoladu.

Tikra smaližių svajonė – ant sirupuoto balto biskvito užteptas
juodasis šokolado „genažas“ ir kavos skonio kremas. Baltojo
šokolado ir raudonų papuošimų žaismas tiesiog ištirps
burnoje.

Po raudonu skaniuoju glaistu slepiasi mūsų konditerių
pagamintas kakavos ir migdolų įdaras.

1 kg - 2899 Lt / 840 Eur

1 kg - 2499 Lt / 724 Eur

7. Šventinis tortas su juodųjų serbentų kremu
ir avietėmis
Tortas su tikrais vasaros atgarsiais – sultingomis avietėmis ir
juodaisiais serbentais, o viduje – gardus pistacijų kremas.
1 kg - 2999 Lt / 868 Eur

1 kg - 2899 Lt / 840 Eur

Gardžių švenčių!
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Prie arbatos
Kas gali būti gardžiau už
šviežią pyragą prie šiltos
arbatos puodelio?
6
7

4

3

2
1

5

8
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1. Medaus ir cinamono skonio
keksiukas „Eglutė“

2. Bandelė su marcipaniniu įdaru
(atplėšiama)

3. Bandelė su klevų skonio įdaru
(atplėšiama)

4. Bandelės su aviečių įdaru
(atplėšiama)

5. Šventinis pyragas su juodųjų
serbentų įdaru

6. Sviestinės tešlos pyragas su
riešutų įdaru

7. Sviestinės tešlos pyragas su
kokosų įdaru

8. Pyragas „Saulėgrąža“ su aguonų
įdaru

Šventiškas, eglutės formos medaus skonio
keksiukas papuoš Jūsų šventinį stalą.

Mūsų naujiena – bandelės su marcipaniniu
įdaru – apsilaižysite pirštus!

Purios, lengvos tekstūros ir dar su įdaru –
tikra smaližių svajonė.

Šio skanėsto viduje – aviečių įdaras. Nepaliks
abejingų!

Perpjovę šventinį pyragą viduje rasite gardų
apelsinų ir juodųjų serbentų įdarą.

Vos iškeptas karštas pyragas aptepamas
saldžiuoju glaistu.

230 g - 599 Lt / 174 Eur

36 g - 069 Lt / 020 Eur

36 g - 069 Lt / 020 Eur

36 g - 069 Lt / 020 Eur

800 g - 1299 Lt / 376 Eur

800 g - 1999 Lt / 579 Eur

Saldi pagunda visiems, kas mėgsta kokosinius
desertus! Skanaukite su arbata arba kakavos
gėrimu.

Iškeptas ir atvėsęs pyragas aptepamas
ištirpintu juoduoju šokoladiniu kremu.
Dalinkitės su visa šeima.

800 g - 1999 Lt / 579 Eur

500 g - 599 Lt / 174 Eur

Gardžių švenčių!
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Itališkų skanėstų
pagunda
Prestižinis „Borsari“ prekės ženklas sukurtas Veronos
mieste. Tai neabejotinai buvo viduramžių svajonė.
Iš metų į metus perduodamų receptų paslaptis net ir
šiandien suteikia visiems „Borsari“ gaminiams išskirtinį
ir ryškų skonį, kuriame susipina aromatas ir švelnumas,
skirti Jūsų šventėms praskaidrinti.

3

4
2

1

1. Keksas „Pandoro“

2. Keksas „Panettone“

3. Keksas „Pandoro“

4. Keksas „Panettone“

Praskaidrinkite savo šventes dalindamiesi šiuo gardžiu, švelnaus aromato keksu.

„Panettone“ – tai itališkas kalėdinis pyragas – nustebinkite savo kalėdinių švenčių svečius.

„Borsari“ prekinio ženklo keksai – atkeliavę net iš pačios Veronos. Suteiks netradicinį skonį Jūsų
šventėms.

Ragaudami nuostabų itališkąjį keksą padvigubinsite gero skonio malonumą – tiks ir prie kavos,
ir prie arbatos.

750 g - 2999 Lt / 869 Eur

750 g - 2999 Lt / 869 Eur

99

58

750 g - 39 Lt / 11 Eur
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99

58

750 g - 39 Lt / 11 Eur
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Netikėtiems
svečiams
Maži gardumynai dar niekam
nepakenkė – pasitikite
svečius pasiruošę!
7

6

1

2

3

10
4

9

5

8

1. Sausainių rinkinys

2. Avižiniai sausainiai

3. Sausainiai su šokoladu

4. Sviestiniai sausainiai

Iš Čekijos atkeliavę tikri kulinariniai
saldėsių šedevrai. Rinkitės iš įvairių
formų ir skonių: sausainių su avižiniais dribsniais, lazdynų riešutų skonio kremu ar grynuoju šokoladu.

„Kountry“ sausainiai pagaminti
naudojant aukštos kokybės
ingridientus. Avižiniai sausainiai –
vieni tokių.

Sausainiai su šokoladu pagaminti
iš lazdynų riešutų skonio kremo
ir grynojo šokolado – sukurti
jaukiems vakarams prie arbatos
puodelio.

Maravia regiono tradiciniai
sviestiniai sausainiai, kepti
pagal šios vietovės tradicines
technologijas.

235 g - 899 Lt / 260 Eur
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120 g - 499 Lt / 145 Eur
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132 g - 499 Lt / 145 Eur

105 g - 449 Lt / 130 Eur

5. Sviestiniai sausainiai su
šokoladu
Sviestiniai ir dar su grynuoju šokoladu! Pasilepinkite šaltais žiemos
vakarais.
115 g - 499 Lt / 145 Eur

6. Sausainių rinkinys

7. Sausainių rinkinys

Kalėdinis sausainių rinkinys bus
puiki skanėstų dovana po egle.

Metalinėje dėžutėje – dar vienas
pakuotas gardėsis smaližiams.

500 g - 1999 Lt / 579 Eur

750 g - 3599 Lt / 1042 Eur

8. Meduoliai „Duet
gingerbread“

9. Meduoliai „Ginger Bells“

Tikras kalėdinis atributas – desertų
stalu pasirūpinta!

Skaniausią kalėdinį rytinį pusrytį
užbaikite šiais meduoliais ir Jūsų
pamėgta arbata.

190 g - 399 Lt / 116 Eur

350 g - 999 Lt / 289 Eur

10. Meduoliai
„Gingerbread“
Įvairių formų meduolių rinkinys
nudžiugins kiekvieną.
180 g - 449 Lt / 130 Eur

Gardžių švenčių!
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PASIDARYK PATS

Smagios Kalėdų
dekoracijos Jūsų namams

Kokios Kalėdos be kalėdinių
dovanų! Tradiciniai sviestiniai
sausainiai įpakuoti apvalioje
metalinėje dėžutėje su pačiais
šventiškiausias herojais!

Artėjant šventėms
turbūt daugelis ir vėl
pradeda sukti galvą: „Kaip gi papuošti
namus?” Mes pasistengsime padėti.

2

3

Ar kada nors bandėte kalėdines
dekoracijas pasidaryti patys? Daugelis
vaikų tai išbando mokyklos būreliuose, bet išmoktų paslapčių nevertėtų
pamiršti ir suaugusiems!
Juk kartais gražiausi dalykai – paprasti,
esantys visai šalia mūsų.

Todėl siūlome improvizuoti!
Jums reikės:
- Virvelės;
- Konkorėžių;
- Pušies šakelių;
- Segtukų;
- Kartoninių dekoracijų;
- Mažų lapelių užrašams;
- Auksinių dažų.

mus, iškirpkite įvairių formų iš kartono
(tai gali būti širdelės, žvaigždutės ir kt.).
Visas detales segtukais prisekite prie
virvelės ir pakabinkite norimoje namų
vietoje. Ir štai – puikuositės originalia ir
šventiška dekoracija!

Pasiruošime: sukarpykite pušies
šakeles, nudažykite auksiniais ar kitos
spalvos pasirinktais dažais konkorėžius,
užrašykite ant lapelių šiltus palinkėji-

1

5
4
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1. Sviestiniai sausainiai
„Linksmų švenčių!“

2. Sviestiniai sausainiai
„Linksmų švenčių!“

3. Sviestiniai sausainiai
„Linksmų švenčių!“

4. Imbieriniai sausainiai
„Selga“

5. Imbieriniai sausainiai
„Laima“

Sviestinių sausainių rinkinys Kalėdų
rytą nudžiugins kiekvieną šeimos
narį.

Užsikaiti arbatos, atsidarai ir
mėgaujiesi kiekvienu tirpstančiu
sausainių gabalėliu.

Tradiciniai sviestiniai sausainiai
slepiasi dėžutėje.

Nėra nuostabesnių kalėdinių
sausainių nei imbieriniai.

454 g - 1499 Lt / 434 Eur

454 g - 1499 Lt / 434 Eur

454 g - 1499 Lt / 434 Eur

180 g - 259 Lt / 075 Eur

Puikūs imbieriniai sausainiai iš
kaimyninės Latvijos. Pasimėgaukite
kartu su prieskonine arbata!

Gardžių švenčių!

100 g - 749 Lt / 217 Eur

Gardžių švenčių!
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Saldi
prabanga

Harmoningas geriausių receptūrų derinys jau ne vieną
dešimtmetį džiugina šokolado mėgėjus visame pasaulyje.
Kaip ir muzika, sukurta garsaus kompozitoriaus, kurio
vardu pavadinti skanėstai.

Žemės auksas
Žemėje užaugę triufeliai, virstantys nuostabiu desertu.
Puikiai tiks, kai norisi mažai, bet saldaus!

1
2

2

1
4

3

4

5

3

1. „Mozart“ saldainiai

2. „Mozart“ saldainiai

3. „Mozart“ saldainiai

4. „Mozart“ saldainiai

5. „Mozart“ saldainiai

1. Apelsinų skonio triufeliai

2. Šampano skonio triufeliai

3. Triufeliai su iriso gabaliukais

4. Triufeliai

Pagrindinės sudedamosios dalys –
šokoladas, nuga ir marcipanai. „Reber“ šokolado rūšys gaminamos pagal ypatingus receptus

Penkių ypatingų saldainių su
lazdynų riešutais viduje rinkinys.

Kalifornijos migdolai ir cukrus
smulkiai sumalami granito presu,
paskui masė skrudinama atvirame
besisukančiame katile.

Dešimt nuostabaus skonio ir aromato saldainių, kuriems gaminti naudojami tik aukščiausios kokybės produktai.

Saldainių rinkinys, kuris džiugins
šokolado mėgėjus visame pasaulyje.
Kaip ir muzika, sukurta garsaus
kompozitoriaus.

Pasakiško skonio derinys, tiesiog tirpstantis
burnoje.

Prancūziška prabanga viename kąsnyje šampanas ir triufeliai.

Dėžutė prabangių pagundų tiks bet kuriam
saldžiam vakarui.

Tikrieji triufeliai – tiesiai iš Prancūzijos.

250 g - 1299 Lt / 376 Eur

250 g - 1299 Lt / 376 Eur

200 g -1299 Lt / 376 Eur

218 g - 4199 Lt / 1216 Eur

200 g - 2999 Lt / 869 Eur

340 g - 6199 Lt / 1795 Eur

100 g - 1199 Lt / 347 Eur

204 g - 3999 Lt / 1158 Eur
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200 g - 1299 Lt / 376 Eur
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Šokoladinės
šventės

Saldi akimirka
„Saldainių niekada nebus mažai”, sako mažieji smaližiai.
Ir jie teisūs – norint išragauti visų rūšių saldainius
šventinio laikotarpio neužteks.

Dovanėlės – neatsiejama
Kalėdų dalis. Šokoladiniai
eglutės žaisliukai ir Kalėdų
seneliai – neregėtai saldžių
švenčių atributai.

7
3

4

8
3

6

5
2
5
4

1

1
2

1. Šokoladinis
kalėdinis rinkinys
„ONLY“

2. Šokoladinis
kalėdinių žaisliukų
rinkinys

3. Kalėdinis
šokoladinių rutuliukų
rinkinys

Kokios Kalėdos be tokio
kalėdinio saldainių rinkinio?

Mažieji bus tikrai džiugiai
nustebinti šio tikro šokolado
rinkiniu.

Aplieti gardžiu šokoladu
gardumynai patiks ir
įnoringiausiam smaližiui.

100 g - 449 Lt / 130 Eur

100 g - 449 Lt / 130 Eur

75 g - 349 Lt / 101 Eur

54

Gardžių švenčių!

4. Šokoladinių Kalėdų
senelių rinkinys

5. Šokoladiniai
rutuliukai

6. Kalėdinių šokoladų
rinkinys

Po mėlynu šventiniu įpakavimu slepiasi visiems atpažįstamas žiemiškasis herojus.

Šokoladinė nuotaika
garantuota su šiais mažais
šokolado rutuliukais.

100 g - 449 Lt / 130 Eur

100 g - 399 Lt / 116 Eur

Burnoje tirpstantys
kalėdiniai šokoladai
pradžiugins ir vyresnį, ir
mažesnį.
100 g - 449 Lt / 130 Eur

1. Sveriami
saldainiai
„Mont Blanc“
su sezamo
sėklomis
1 kg - 3199 Lt /
926 Eur

2. Sveriami
saldainiai
„Grand-Prix“
su dvigubu
kremu ir
lazdyno
riešutais
1 kg - 3299 Lt /
955 Eur

9

6

3. Sveriami
saldainiai
„Roshen de
Luxe“ su
riešutų kremu

4. Sveriami
saldainiai
„Truffle
Roshen“ su
šampanu

1 kg - 2999 Lt /
869 Eur

1 kg - 3399 Lt /
984 Eur

5. Sveriami
saldainiai
„Mont Blanc“
su smulkintais
lazdyno
riešutais
99

1 kg - 31 Lt /
926 Eur

6. Sveriami
saldainiai
„Roshen
de Luxe“
su kakavos
kremu
99

1 kg - 29 Lt /
869 Eur

7. Sveriami
saldainiai
„Grand Prix“
su kremu
ir lazdyno
riešutais
99

1 kg - 32 Lt /
955 Eur

8. Sveriami
saldainiai
„Truffle
Roshen“ su
konjaku
1 kg - 3399 Lt /
984 Eur

Gardžių švenčių!

9. Sveriami
saldainiai
„Mont Blanc“
su kremu ir
smulkintais
lazdyno
riešutais
1 kg - 3199 Lt /
926 Eur
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Kvapniausios
kavos pupelės
Niekas kitas taip nesukuria namų jaukumo kaip sklindantis kavos
aromatas Šv. Kalėdų rytą. O akimirkos, kai kavą gurkšnoja šventėms į
namus susibūrusi visa šeima, išties vertos aukso.
4
5
1
3

2

1. Malta kava „Paulig PRESIDENTTI“

2. Malta kava „Aroma Gold“

3. Malta kava „Caif Café“

4. Kavos pupelės „Caif Café“

5. Malta kava „Caif Café“

Aukščiausios kokybės arabikos pupelių kava, 3 laipsnio skrudinimo. Norint paskaninti šią juodą
kavą galima įberti cinamono, muskato riešuto miltelių, tinka šaukštas vanilinių ledų. Šventiniu
laikotarpiu išskirtinėje, šventinėje, prabangioje kavos dežutėje.

Kava gaminama iš Centrinėje Afrikoje, Brazilijoje ir Azijoje auginamų kavos pupelių, naudojant
modernias technologijas ir išsaugant klasikines kavos skonio ypatybes. Dėl ypač smulkaus
malimo labiau atsiskleidžia sodrus aromatas ir skonis, tirščiai greičiau nusėda puodelio dugne.
Kavos gamintojų filosofija paprasta: pateikti aukščiausios kokybės kavą ir sukurti išskirtinę,
jaukią atmosferą.

100% Pietų ir Centrinės Amerikos arabikos maltų kavos
pupelių kava, gaminama iš aukščiausios kokybės pupelių,
kurios garantuoja gerą kavos skonį

Tai 1 kg pakuotės vidutiniškai skrudintos kavos pupelės, kurias
susimalę galėsite mėgautis geros kavos puodeliu.

Itališko tipo Espresso kava – gero skonio ir kvapo garantas
Jūsų puodelyje. O specialus daugkartinis lipdukas –
funkcionalus pagalbininkas, siekiant išlaikyti gerą skonį ir
kvapą iki sunaudojimo pabaigos.

500 g - 2299 Lt / 666 Eur

500 g - 1879 Lt / 544 Eur
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500 g - 1999 Lt / 579 Eur

1 kg - 3999 Lt / 1158 Eur

500 g - 1999 Lt / 579 Eur

Gardžių švenčių!
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Arbatos skonių
kelionės
Kvapni arbata puošniame stikliniame
indelyje ar šventinėje dėžutėje – puiki
dovanos idėja. Parašykite sveikinimą ant
jos ir siųskite artimam žmogui, draugui ar
kolegai.
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1. Juodoji arbata „Balta
pūga“

2. Kalėdinė arbata su
marcipanais

3. Baltoji arbata „Baltasis
angelas“

4. Vaisinė arbata „Saulėtos
Kalėdos“

Juodosios arbatos dovanų
pakuotė.

Arbatos mišiniams arbatžolės
atkeliauja tiesiai iš augimviečių –
Kinijos, Pietų Afrikos Respublikos,
Pietų Europos, o marcipanai
papildo šį nuostabų arbatos
aromatą.

Užplikę arbatžoles galėsite
mėgautis aromatinga, sodraus
skonio arbata.

Gaivaus aromato arbata suteiks
jaukumo ne tik šventiniam vakarui.

Neatsiejamas arbatų draugas.
Pasaldinkite arbatą aukso spalvos
medumi „Elodie“.

80 g - 1249 Lt / 362 Eur

500 g - 1699 Lt / 492 Eur

70 g - 1249 Lt / 362 Eur

49

62

80 g - 12 Lt / 3 Eur
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50 g - 1249 Lt / 362 Eur

5. Medus „Elodie“

6. Vaisinė arbata
„Saulėja“

7. Žolelių arbata
„Vėjūnė“

8. Žolelių arbata
„Žiedūnė“

9. Arbatos rinkinys
„Dovana“

10. Arbatos ir proginių 11. Dovanų rinkinys
sausainių rinkinys
„Šventiniai skanėstai“

Skaisti ir žaisminga. Saldi,
medumi kvepianti šviesos
ir gyvybės nešėja. Vasaros
sodais puodelyje noksta
gervuogės, obuolių, morkų
gabaliukai.

Žalioji arbata pakvimpa mėtų ir pipirmėčių gaiva, jaukiai įsilieja mišku kvepiančios gervuogės. Pasimėgaukite šiltu arbatos puodeliu šaltą vakarą.

Švelniai saldžią Ulongo arbatą
papildo kvapnios kinrožės ir
ramunėlės. Rytietiška prabanga arbatoje spindi pankolis,
anyžiai ir saldymedžio šaknis.

Dvi klasikinės, geros arbatos –
kvapni žalioji ir klasikinė juodoji su bergamote – šventinėje stiklinėje pakuotėje.

Kvapni raudonoji arbata be
kofeino ir subtilūs, ryškūs,
natūralūs, rankomis gaminti
sausainėliai. Visi produktai
tinka ir mažiausiems, ir
vyriausiems šeimos nariams.

99

31

18 pak. - 7 Lt / 2 Eur

99

31

18 pak. - 7 Lt / 2 Eur

18 pak. - 799 Lt / 231 Eur

1999 Lt / 579 Eur

99

21

Tai mažytis desertas, kurį
galima laikyti kišenėje,
natūralios imbiero šaknies
cukatai – viename rinkinyje
ilgoms žiemos popietėms.
2199 Lt / 637 Eur

17 Lt / 5 Eur

Gardžių švenčių!
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Saldžios mažosios
svajonės

PASIDARYK PATS

Pakuokite dovanas
originaliai

Mažieji pabarstukai išsiskiria iš kitų savo unikalia spalvų
gama bei forma. Dekoruokite šventinio stalo kepinius,
šaltus bei karštus desertus ar ledus.

Dažnai sakoma, kad svarbu
ne tik pati dovana, bet ir jos
pakuotė. Tad įdėkime daugiau
meilės pakuodami! Naudokite
įvairias krūmų ar medelių
šakeles, prisekite uogų kekę ir
nepamirškite ranka dekoruoti
pakuotės. Gavę tokią dovaną
tikrai apsidžiaugs dar nė
neišpakavę!
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1. „Dr. Oetker“ pabarstukų rinkinys

2. „Dr. Oetker“ cukrinės snaigės

3. „Dr. Oetker“ pabarstukų rinkinys

4. „Dr. Oetker“ cukrinės eglutės

Rinkinys pasitarnaus ruošiant kalėdinius
kepinius. Rinkitės iš keturių skirtingų rūšių
pabarstukų.

Kalėdiniai cukrinių snaigių pabarstukai –
kepiniams, grietinėlei ar ledams skirti
papuošimai. Puikus akcentas kalėdiniam
pyragui.

Kalėdinių pabarstukų rinkinys sudarytas
iš skirtingų pabarstukų, perlų, smulkių
rutuliukų, baltos ir gelsvos spalvos rutuliukų.
Puikiai tiks mėgstantiems gausiai dekoruoti
kepinius.

Cukrinių eglučių pakelyje yra 10 g produkto,
todėl sunaudosite vienam ar keliems
kepiniams ir nereikės laukti kitų metų
švenčių.

85 g - 1499 Lt / 434 Eur

10 g - 149 Lt / 043 Eur

99

34

10 g - 149 Lt / 043 Eur

145 g - 14 Lt / 4 Eur
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Riešutų
draugija

Prie riešutų, džiovintų vaisių ar kumpio derės
kokybiška nuo senų laikų mėgstama gira ar
ypatingas alus.

4
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1. Gira „Imperial Kvass“

2. Alus „Utenos Čili Porteris“

3. Alus „Volfas Engelman Balta limited“

4. Alus „Volfas Engelman Rinktinis“

„Volfas Engelman“ meistrai giros sukūrimui panaudojo savo ilgametę patirtį, kūrybiškai ir
šiuolaikiškai pritaikė kulinarinio paveldo šaltinių receptus. Naujoji „Volfas Engelman Imperial“
gira pagaminta bravoro rauginimo būdu, todėl geriant gomurį maloniai kutena angliarūgštės
burbuliukai.

Artėjant šaltajam sezonui, Utenos aludariai pristato naują, riboto leidimo „Utenos Čili Porterį“.
Tai bene pirmasis Lietuvoje alus su čili pipirais! Paprastos, tačiau netradicinės žaliavos: džiovintos ir rūkytos slyvos bei čili pipirai – skonio paletėje sukūrė nepaprastą skonių dermę. Džiovintų slyvų saldžiarūgštis skonis ir aromatas, dūmo ir tabako užuominos, salyklinis saldumas, lengvas apynių ir karamelės kartumas, užbaigiamas žiupsneliu čili pipirų kaitros.

Tai tikrasis kvietinis, alaus mielėmis turtingas, todėl gerokai drumstas alus. Būtent mielės jame
subtiliai praturtina išraiškingą gvazdikėlių ir vaisių kvapą.

Artėjant šventėms „Volfas Engelman“ pristato naujausius savo kūrinius. Tai viena iš pirkėjų
mėgstamiausių alaus rūšių. „Rinktinis“ – prabangiame riboto tiražo 0,33 l talpos aliuminio
buteliuke.

0,4 l - 249 Lt / 072 Eur
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0,33 l - 449 Lt / 130 Eur

0,33 l - 449 Lt / 130 Eur

0,5 l - 339 Lt / 098 Eur

Gardžių švenčių!
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Vyno pasaulis
Vynas, putojantis vynas ar šampanas? Pasirinkite
mėgstamiausią prie vakarienės ar deserto. O jei
einate į svečius – kas gali būti geriau nei lauktuvės iš
vynuogynų!
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1. Raudonasis sausas vynas
„Bajoz Grand Reserva“

2. Raudonasis sausas vynas
„Bajoz Tempranillo“

3. Raudonasis sausas vynas
„Bajoz Crianza“

4. Raudonasis sausas vynas
„Bajoz Roble“

Šis vynas – tai tobula pusiausvyra
tarp jauno vaisių aromato vyno ir
elegantiško ąžuolo statinėse brandinto vyno.

Gilios vyšnių spalvos su violetiniais
tonais vynas, idealiai derantis
su raudonos ir baltos mėsos
patiekalais, pica ar makaronų
valgiais.

Vynas, pagamintas tik iš „Tinta
de Toro“ vynuogių, skintų nuo
50 metų senumo vynmedžių. Jo
derlius renkamas paskutiniosiomis
ir rugsėjo, ir spalio savaitėmis.

„Bajoz Roble“ gaminamas atrinkus
geriausias „Tinta de Toro“ vynuoges. Šios vynuogės skinamos nuo
30 – 40 metų amžiaus vynmedžių.

0,75 l - 1999 Lt / 579 Eur

0,75 l - 3199 Lt / 926 Eur

99

96

0,75 l - 99 Lt / 28 Eur
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99

24

0,75 l - 24 Lt / 7 Eur

5. Putojantis baltasis
sausas vynas „Cuvée De
Neuville“
Švelnaus ir sodraus skonio vynas
yra puikus aperityvas, taip pat tinkantis prie lydekos su sviesto padažu ar upėtakio su migdolais.
0,75 l - 3499 Lt / 1013 Eur

6. Putojantis baltasis sausas vynas
„Valdo“

7. Putojantis rausvasis sausas
vynas „Riefle Cremant“

8. Šampanas „Charles
Devauchene“

9. Sausas putojantis vynas
„Crémant de Loire Le“

Šis vynas – rafinuoto, delikataus aromato,
gaivaus ir šviežio vasių skonio. Ypatingai
sausas.

Tai neįtikėtinai gražios rausvos spalvos,
subtilaus aromato bei gaivaus ir sauso skonio
vynas su braškių ir gervuogių natomis.

Prabangus ir elegantiškas antikinių spalvų
butelis plačiais „pečiais“ slepia žaliųjų citrinų ir
kriaušių aromato putojantį vyną.

0,75 l - 2415 Lt / 699 Eur

0,75 l - 4199 Lt / 1216 Eur

Tai lengvas ir gerai subalansuotas šampanas,
gaminamas iš trijų žinomų vynuogių veislių:
„Pinot Noir“, „Pinot Meunier“ ir „Chardonnay“. Vyraujančios „Pinot Meunier“ vynuogės
suteikia šampanui rafinuotumo ir subtilumo.

0,75 l - 3999 Lt / 1158 Eur

0,75 l - 6999 Lt / 2027 Eur

Gardžių švenčių!
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Taurieji gėrimai
8

Šie gamintojai paruošė ypatingų
tauriųjų gėrimų, kuriuos sieja itin
aukšta kokybė bei aromatai. O jei
ieškote dovanų – šventiškai įpakuoti
gėrimai taps puikiu pasirinkimu.
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1, 2. Brendis „J.P. Chenet Reserve
Imperiale“
„J.P. Chenet Reserve Imperiale“ aukštos kokybės, tikras prancūziškas brendis. Gamybos išskirtinumas: brendis išlaikomas mažose 400 l
statinėse, todėl gėrimas įgauna sodrų ąžuolo
skonio charakterį.
0,7 l - 4799 Lt / 1390 Eur
0,5 l - 4069 Lt / 1178 Eur
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3. Brendis „Gloria“
Vienetinio leidimo, išskirtinės išvaizdos
brendis. Išskirtinumai: juodai dažytas butelis,
prabangi proginė etiketė, aukštos kokybės
brendis. Puikiai tinks prie kavos ir desertų.
0,7 l - 4659 Lt / 1349 Eur

4. Likeris „Jack Daniel‘s Tennessee
Honey“

5. Spiritinis gėrimas „Ballantine‘s
Brasil“

6. Degtinė „Lithuanian Vodka
White Diamond“

„Jack Daniel‘s Tennessee Honey“ yra žymaus
„Jack Daniel‘s Old No. 7“ viskio ir medaus likerio derinys, pasižymintis kiek saldoku ir švelniu skoniu.

Tai naujausias „Ballantine‘s Brasil“ škotiškas viskis, brandintas statinėse su braziliškų žaliųjų
citrinų žievelėmis. Subtilus citrusinių vaisių bei
vanilės derinys, kuris nuostabiai dera su klasikiniu škotiško viskio aštrumu.

Ši stulbinančios išvaizdos degtinė yra tris kartus filtruota per anglį, vėliau per auksą ir nugludinta iki ledinio spindesio bei skaidrumo
per specialų „Nypor“ filtrą. Jos skonis ir aromatas – itin švelnūs. Puiki varoti gryną, su ledukais arba kaip kokteilių ingredientą.

99

17

0,7 l - 79 Lt / 23 Eur

0,7 l - 5499 Lt / 1592 Eur

7. Romas „Propeller“

8. Džinas „Propeller“

9. Burbonas „Propeller“

Tai tikras Karibų romas, sukurtas bendrovėje,
kuri nuo XVIII amžiaus priklausė vienai ir tai
pačiai šeimai. Tai baltasis romas dvelkiantis
šalavijais ir žaliais obuoliais.

Šiam tvirto kadagių skonio džinui
originalumo suteikia citrinų žievė, imbieras ir
kalendra, kurių subtiliais tonais atsiskleidžia
aromatas. Klasikiniai džino kokteiliai puikiai
tinka su sūriu, kumpiu.

Šis amerikietiškas burbonas – nuostabi
sausainių, vanilės ir džiovintų vaisių aromatų
puokštė. Skonis – puikiai subalansuotas ir
švelnus, turintis malonų poskonį.

0,5 l - 2999 Lt / 869 Eur
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0,5 l - 3399 Lt / 984 Eur

0,5 l - 26 Lt / 7 Eur

0,7 l - 4139 Lt / 1199 Eur
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