kasdien
gaminame

Meistro
kokybė
Kasdien gaminame
„Maximoje“

„Meistro kokybė“ – tai visada švieži ir gardūs „Maximoje“ dirbančių
profesionalių maisto technologų gaminiai – jūsų jau pamėgti
kulinariniai, konditeriniai, šviežios ir rūkytos mėsos šedevrai. Šis
ženklas atsirado daugiau kaip prieš keturiolika metų. Juo buvo
pradėti žymėti mėsos gaminiai ir pusgaminiai, kurių paruošimas
sietas su tikrų tikriausia mūsų technologų meistryste: profesionaliu
mėsos atrinkimu ir išpjaustymu, naujomis receptūromis. Tačiau
jau daugiau kaip šešetą metų „Meistro kokybės“ ženklu žymima
ne tik išskirtinės kokybės mėsa ir meistriškai paruošti jos gaminiai,
bet ir įvairių kategorijų šviežias maistas, pagamintas patyrusių ir
entuziastingų „Maximos“ profesionalų, nuo šių metų priklausančių
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijai. Per
šitiek metų ištobulintas „Meistro kokybės“ ženklas tapo mūsų
prekybos tinklo šviežumo ir kokybės garantu, kasdien džiuginančiu
ir viliojančiu pirkėjus vis naujais šviežiausio maisto skonio atradimais
ir gardžiausiais kvapais.

Mūsų meistrai
Kasdien „Maximos“ pirkėjus pasiekia patys švie
žiausi ir kokybiškiausi „Meistro kokybės“ ženklu
pažymėti gaminiai. Kiekvienas jų – kruopš
čiai mūsų meistrų apgalvotas ir pagamintas
„Maximoje“. Kas jie, tie žmonės, kurie šventę jūsų
namuose kuria ištisus metus ir kurių rankomis
ruošiami visų pamėgti skanėstai? Kokias naujie
nas jie žada jums pasiūlyti šį sezoną? Kviečiame
susipažinti! Darius – „Meistro kokybės“ mėsos
technologas, kuriam kasdien nepritrūksta nei

išbandymų, nei atradimų. Danutė – „Meistro ko
kybės“ konditerijos meistrė, mėgstanti avangardą
ir kūrybos procesą. Nijolė – „Meistro kokybės“
kulinarijos atstovė, kuri žino, kada ir kurie vaisiai
ir daržovės gardžiausi. Inga – „Meistro kokybės“
rūkytų gaminių ekspertė, kurios gaminiai mus
lydi vasaros išvykose. Visi jie papasakos, kur ieško
idėjų, kaip ruošiasi kiekvienam sezonui ir kas jų
darbe „Maximoje“ juos džiugina labiausiai. Gar
džių pažinčių ir skoninių atradimų!
3

KONDITERIJA
4

5

„Tai, kad visos
Lietuvos pirkėjai
vis grįžta prie
mūsų konditerijos
ir kepyklos vitrinų,
ir man, ir
komandai
yra didžiausias
įvertinimas.“

NAUJIENA

Plokštainis su riešutų
skonio užpilu
ir riešutais
Tikro rudens pyragas su
riešutiniu kremu ir riešutiniu
glaistu.

1 kg – 18,99 Lt / 5,50 Eur

Danutė
Nuo mažumės mėgau lipdyti, piešti, o konditerija irgi
yra menas – kūrybos čia tikrai daug. Buvimas viena iš
„Maximos“ meistrų man kelia pasididžiavimą. Džiau
giuosi, kad 2012 metais Lietuvos restoranų vyriausiųjų
virėjų ir konditerių asociacija pripažino „Maximos“
konditerius geriausiais šalyje. O tai, kad visos Lietuvos
pirkėjai vis grįžta prie mūsų konditerijos ir kepyklos
vitrinų, ir man, ir komandai yra didžiausias įvertinimas.

Artėjant žiemos šventėms, gaminiams dažniau naudo
jame marcipaną, šokoladą. Šioms Kalėdoms jau ruošia
me mielinius pyragus, šventinius tortus, keksus, įvairias
bandeles. Pavasarį ir per Velykas dažniau siūlome gaivių,
spalvingų kepinių ir tortų – vyrauja uogos, vaisiai, įvai
rūs vaisiniai įdarai. Nesu iš tų, kurie alpsta dėl šokolado
gabalėlio. Labiau mėgstu saldaus kremo ir rūgštesnių
uogų – bruknių ar spanguolių – derinį, kaip kad mūsų
6

varškės kremo tortas su bruknėmis ar „Napoleonas“
su spanguolių įdaru. Pirkėjams visad siūlau paragauti
mūsų gaminių su varške – ji čia naudojama tik natūrali.

Namie kepu nedažnai – visad išbandau tai, ką patys
pirkėjams siūlome, kad įsitikinčiau kokybe, o ir laiko
pritrūksta. Bet vis galvoju, kad kai turėsiu anūkų – tik
rai kepsiu, ir atsidedu ateičiai ne vieną sukurtą receptą.
Kurdama papuošimus mėgstu avangardą, asimetriją.
Ypač mėgstu didelio kruopštumo reikalaujantį darbą
su tortais ir pyragaičiais.
Mūsų tortus ir kepinius siūlau įvairioms progoms. Juk
konditerijos gaminys pats savaime yra šventė – net ir
mažą tortuką namo parsinešę sukuriame pakilią nuo
taiką sau ir šeimai. Labai smagu, kad savo gaminiais tą
šventę pirkėjams kuriame nuolatos.
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NAUJIENA

Rausvas plokštainis
su jogurtiniu grietinėlės
kremu
Jogurtiniu grietinėlės kremu
įdarytas rausvo biskvito plokštainis –
pagamintas „Maximoje“.
NAUJIENA

Plokštainis su avietėmis
ir prancūzišku kremu

1 kg – 23,99 Lt / 6,95 Eur

NAUJIENA

Vyniotinis su rikotos
sūrio kremu ir bananais
„Maximos“ meistrų vyniotinio
paslaptis – ypatingas rikotos sūrio
kremas su bananų griežinėliais.

1 kg – 17,99 Lt / 5,21 Eur

Su prancūzišku kremu bei aviečių
įdaru, puoštas avietėmis ir želė –
pagamintas „Maximoje“.

1 kg – 17,99 Lt / 5,21 Eur

NAUJIENA

Vyniotinis su
spanguolėmis ir riešutais
Su džiovintomis spanguolėmis,
riešutais, saulėgrąžomis ir abrikosų
įdaru – pagamintas „Maximoje“.

1 kg – 16,99 Lt / 4,92 Eur

NAUJIENA

Plokštainis su varškės
kremu ir migdolais
Švelnaus šokoladu puošto „Maximos“
meistrų kepinio paslaptis – natūralios
varškės kremas.

1 kg – 19,99 Lt / 5,79 Eur

NAUJIENA

Vyniotinis su karamelės
ir juodųjų serbentų įdaru
Viena skaniausių „Maximos“ meistrų
naujienų – su juodųjų serbentų įdaru
ir sūria karamele.

1 kg – 16,99 Lt / 4,92 Eur
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NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Pyragaitis su
riešutiniu kremu

Pyragaitis su
jogurtiniu kriaušių
skonio kremu ir
karameliniu įdaru

Pyragaitis su kavos
skonio glaistu

Pyragaitis su
šokoladiniu kremu
VYŠNAITĖ
„Maximos“ meistrų
paruoštas vyšnių ir šokolado
įdaras šventiškame trapios
tešlos krepšelyje.

Tikro rudens pyragaitis su
riešutiniu kremu ir glaistu –
pagamintas „Maximoje“.

1 vnt. – 2,69 Lt / 0,78 Eur

1 vnt. – 1,19 Lt / 0,34 Eur

Trapios tešlos, su jogurtiniu
kriaušių skonio kremu ir
karamele – pagamintas
„Maximoje“.

„Maximoje“ pagamintas
kavos skonio mėgėjams –
su gurmanišku kavos kremo
įdaru.

Keksiukai
su įdaru

1 vnt. – 1,99 Lt / 0,58 Eur

1 vnt. – 2,79 Lt / 0,81 Eur

Gardūs įdarai ypatingos
kokybės kekso masėje.
1 vnt. – 2,49 Lt / 0,72 Eur
125 g
5
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Keksiukas su
apelsinų įdaru
„Maximoje“ pagaminta
meistriškos kokybės
kekso masė ir saulėti
linkėjimai iš šiltųjų
kraštų.
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Kakavinis keksiu- Kakavinis keksiu- Keksiukas su
kas su šokolado kas su vyšnių
mėlynių įdaru
„Maximos“ meistrų
gabaliukais
įdaru
Labai kakavinis, beveik
šokoladinis, su tikro
šokolado gabalėliais –
pagaminta „Maximoje“.

Puikus kakavos ir vyšnių
derinys laiko patikrintų
kontrastų mėgėjams –
pagaminta „Maximoje“.

5

Varškės
keksiukas

Šiam švelniam
paruoštas gardus
„Maximos“ meistrų
mėlynių įdaras primins
kepiniui naudojama
senolių kepinius su miško tik natūrali lietuviška
uogomis.
varškė.
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DUONOS
GAMINIAI
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1313

NAUJIENA

Pikantiškas MEISTRO KOKYBĖS
ragelis su chačiapurio įdaru ir
paprikomis
Sluoksniuotas, su paprikomis pagardintu
varškės ir sūrio įdaru, iškeptas „Maximoje“.

1 vnt. – 1,79 Lt / 0,52 Eur
70 g

„Viską atliekame patys,
nenaudodami jokių
konservantų.“

NAUJIENA

Sviestinis MEISTRO KOKYBĖS
ragelis su avių sūrio įdaru
Sluoksniuotas, su gurmaniško sūrio įdaru,
puoštas smulkintais grūdeliais, iškeptas
„Maximoje“.

1 vnt. – 1,79 Lt / 0,52 Eur
70 g

„Maximos“ parduotuvėse esančiose kepyklose didžiąją
dalį duonos kepame tik su natūraliais raugais, kurių pa
ruošimas siekia kone tris paras, ir natūraliais plikiniais, ku
riuos išgauti užtrunka ne vieną valandą. Viską atliekame
patys, nenaudodami jokių konservantų ar priedų nuo
pelėsių. „Maximos“ meistrai stengiasi laikytis tradicinių
duonos kepimo technologijų, todėl mūsų kepamos
tradicinės duonelės kelias iki pirkėjo rankų, kai atvėsusi
ir subrendusi ji yra supjaustoma ir patiekiama, – gan ilgas.
14

Labai rekomenduoju paragauti „Pilnagrūdžio“, kuria
me nėra nei miltų, nei mielių, tik gausybė grūdų, sėklų
ir truputėlis natūralaus medaus – skanus stebuklas!
Kaip didžiausią išbandymą pamenu duonos „Milžinė“
sukūrimą. Penkis kilogramus sverianti duona turėjo
būti iškepta taisyklingos formos ir pernelyg nesutrū
kusi. Dabar jos galite rasti mūsų duonos gaminių vitri
nose, tik jau suraikytos dalimis.
15

NAUJIENA
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3

Juoda duona MILŽINĖ

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

SUMUŠTINIŲ duona

Juoda VOKIŠKA
grūdų duona

NAMINIS batonas

„Maximos“ meistrų tradiciniu
būdu iškepta, su laiku įgaunanti
netgi brandesnį skonį.

Visada šviežias, ką tik ištrauktas iš
„Maximos“ krosnies.

3,89 Lt / 1,13 Eur
800 g

3,69 Lt / 1,07 Eur
500 g

Kepama „Maximoje“ iš ruginių
ir kvietinių miltų, pagardinta
saulėgrąžomis ir rugių grūdais.

2,29 Lt / 0,66 Eur
300 g

1

Švelnaus skonio, purus ir minkštas,
pasižymintis gardžia plutele,
iškeptas „Maximoje“.

1,99 Lt / 0,58 Eur
340 g

3

NAUJIENA

Šviesi PLIKYTA duona
„Maximos“ parduotuvėse kepama
iš ruginių ir kvietinių miltų mišinio
ir mūsų ruošto plikinio.

3,89 Lt / 1,13 Eur
800 g

2
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KULINARIJA
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„Į kulinarijos
pasaulį mane
pastūmėjo vidinis
pašaukimas.“

NAUJIENA

Silkių salotos su
bulvėmis ir grybais
„Maximoje“ paruoštos salotos
– soti rudens gėrybių tradicija
orams vėstant.

1 kg – 19,99 Lt / 5,79 Eur

Nijolė
Į kulinarijos pasaulį mane pastūmėjo vidinis pašauki
mas. Ko gero, didelės reikšmės turėjo ir tai, kad mama
labai mėgo ruošti maistą, ypač per šventes. Šis darbas
mane džiugina kūrybos poreikiu, ruošiamų gaminių
įvairove, bendravimo su žmonėmis galimybe.
Šiais laikais vaisiai ir daržovės prieinami ištisus metus,
tačiau siekdami skonio grynumo atsižvelgiame į sezo
ną. Žinome, kad baklažanai skaniausi rudenį, o ir grybai
tada šviežiausi, ir jų pasirinkimas gausiausias. Pavasarį
ypač gausu aliejinėms salotoms tinkamų daržovių –
ridikėlių, daigų, lapinių salotų. Salotas ruošiame tik
parduotuvėse, pagardiname sėklomis, saulėgrąžomis.
Kad gaminys, kaip aš sakau, „šypsotųsi“, kartais tereikia
tinkamo akcento – kriaušės skiltelės ar keleto riešutų.
Subtilų skonio atspalvį mūsų vaisiniams padažams su
teikia vynas. Padažus ruošiame ir iš neapdorotų daržo
vių, naudojame mėtų lapelius. Nuolatos kuriame nau
jus derinius, kurie anksčiau būtų sunkiai įsivaizduojami.
20

Deja, ne viskas sutelpa vitrinoje. O to, ką pirkėjams
pateikiame, visada siūlome prieš įsigyjant paragauti.
Šiuo metu „Maximoje“ jau rengiamės Kalėdų laikotar
piui – jūsų laukia „Meistro kokybės“ antys, įdarytos kedri
nėmis pinijomis, kriaušėmis, šviežiais ir džiovintais obuo
liais. Per šventes visad populiarūs ir žuvies gaminiai.
Pati labai mėgstu baklažanus, gerą sūrį, avieną, taip
pat jūrų gėrybes, žuvį, krevetes. Lietuvišką skonį api
būdinčiau kaip svogūnų, lašinių ir duonos derinį, kurį
be galo mėgstu, ypač su šviežiomis salotomis. Vienas
didžiausių malonumų man yra gaminti sode, terasoje,
pasiskabius pačios išaugintų daržovių, prieskoninių
žolelių. Daugelio savo žuvies gaminių neįsivaizduoju
be pikantiško kalendrų prieskonio. Gyvenu šalia miš
ko, tad laisvalaikiu mėgstu pasivaikščioti gamtoje, gry
bauti, riešutauti. Neretai būtent tada užplūsta naujos
kulinarinės idėjos.

NAUJIENA

Silkės su pievagrybiais ir
skrudintomis sėklomis
Su keptais svogūnais, įvairiomis
sėklomis, migdolais, kalendrų
grūdeliais – pagaminta „Maximoje“.

1 kg – 22,99 Lt / 6,66 Eur
21

NAUJIENA

Salotos su keptais grybais
Įvairūs grybai su salotų lapais, „Maximos“
meistrų paskaninti majonezu ir
aitriosiomis paprikomis.

1 kg – 13,99 Lt / 4,05 Eur
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NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Marinuotų grybų
salotos su daržovėmis

Jūrų dumblių salotos su
keptais kalmarų žiedais
ir daržovėmis

Salotos su kalakutiena
ir daržovėmis

Kaimiškos daržovių salotos
su graikiniais riešutais

Pagamintos „Maximoje“ iš „Iceberg“
salotų, pagardintos kalakutų
krūtinėlėmis, sūriu, kukurūzais.

Meistrų paruoštos salotos su
burokėliais, virtomis morkomis, sūriu,
razinomis ir graikiniais riešutais.

1 kg – 21,99 Lt / 6,37 Eur

1 kg – 13,99 Lt / 4,05 Eur

Pievagrybiai ir kelmučiai,
paskaninti porais, salierais, aitriąja
paprika.

1 kg – 13,99 Lt / 4,05 Eur
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„Maximoje“ atrastas pikantiškas
jūrinis skonis kinų maisto gerbėjams.

1 kg – 24,99 Lt / 7,24 Eur

3
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NAUJIENA

Lietuviškos salotos
su krevetėmis
Meistrai paruošė tradiciškai
lietuviškai, tik pagardino krevetėmis.
2

1 kg – 17,99 Lt / 5,21 Eur

1
3

1

2

3

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Maltos kalakutienos
kepsnys su pikantišku
sūrio įdaru
„Maximos“ meistrų į kalakutienos filė
įsuktas įdaras skoniu nustebins ir
pradžiugins.

1 vnt. – 4,19 Lt / 1,21 Eur
24

NAUJIENA

Vištienos kepsnys su
persikų ir sūrio įdaru

Vištienos maltinukas
su grybų įdaru

Ryžių salotos su
krevetėmis ir daržovėmis

„Maximos“ meistrų sukurtas
vištienos ir persikų derinys,
paskanintas kedrinėmis pinijomis.

Sotus, bet lengvas, „Maximos“
meistrų rankomis pagamintas,
kupinas rudeninės nuotaikos.

Meistrų pagardintos saulėje džiovintais
pomidorais ir aliejiniu užpilu.

1 vnt. – 4,99 Lt / 1,45 Eur

1 vnt. – 3,29 Lt / 0,95 Eur

1 kg – 22,99 Lt / 6,66 Eur
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ŠVIEŽIA
MĖSA ir
MĖSOS
GAMINIAI

26 26

2727

„Mėsos gaminių
ir pusgaminių
mėgėjams galiu
garantuoti, kad
pasirinkę bet kurį
mūsų produktą
jie niekada
neapsiriks.“

Darius
Maisto ruošimas visada buvo vienas didžiausių mano
pomėgių. Ir dabar artimieji, draugai tuo pasidžiaugia –
jie jau priprato prie įvairiausių netikėtų idėjų ir to, kad
bet kuriam patiekalui suteikiu prieskonių akcentą.
Mėsos gaminių ir pusgaminių mėgėjams galiu garan
tuoti, kad pasirinkę bet kurį „Maximoje“ pagamintą
„Meistro kokybės“ produktą Jie niekada neapsiriks. Juk
viską išbandome patys, dirbame dėl pirkėjo ir gero
Jo žodžio. Nuolat ieškome naujų receptūrų ir idėjų,
kuriame skonio ir vaizdo dermę, degustuojame bei
sprendžiame, kuris gaminys vertas patekti ant Jūsų
stalo. Galiu pasakyti, kad kiekvienas „Maximos“ par
duotuvių cechuose sukurtas gaminys mums yra ir
išbandymas, ir atradimas.
Didžiosioms Kalėdų ir Velykų šventėms „Maxi
moje“ ruošiame stambiagabalinius šventinio stalo
gaminius. Šiemet siūlysime daug „Meistro kokybės“
28
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paukštienos gaminių: antienos, vištienos, įvairių vy
niotinių, kepsnelių. Sieksime pirkėjus nustebinti nau
jais skoniais, marinatais, prieskonių deriniais.
Vasaros sezonu ypač populiarūs šašlykai ir marinuoti
mėsos pusgaminiai kepti kepsninėse, tad vis ban
dome naujas marinatų idėjas. Visgi lietuvių mėgsta
miausi išlieka česnakais pagardinti mėsos gaminių
marinatai. Neįsivaizduoju šių gaminių be trijų esminių
sudedamųjų dalių: prieskonių mišinių, pipirų ir pries
koninių žolelių – džiovintų ar žalių. Žolelių paletė – be
galo plati: čiobreliai, petražolės, krapai, laurų lapeliai
ar rozmarinai, ypač tinkantys prie avienos ir žvėrienos.
Kiekvienu sezonu „Maximoje“ siekiame atitikti lietu
višką skonį. Man pačiam skaniausi mūsų tradicinės
virtuvės patiekalai, tačiau tikrai mėgstu paragauti ko
nors nauja. Juk skirtingų šalių virtuvių skoninės ypaty
bės gali suteikti ne vieną naują idėją.
29

Atšaldyti įdaryti
kiaulienos kumpio
kepsneliai su sūriu ir
cukinijomis

NAUJIENA

Atšaldytos įdarytos
viščiukų broilerių
kulšelės

„Maximos“ meistrų atidžiai
pagaminti, belieka tik iškepti.

1 kg – 18,99 Lt / 5,50 Eur

Su specialiu paukštienos
prieskonių mišiniu ir
džiovintais obuoliais –
pagaminta „Maximoje“.

1 kg – 11,99 Lt / 3,47 Eur

NAUJIENA
NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA

Atšaldyti vokiški
kiaulienos kukuliai
„Maximoje“ pagaminti klasikinio
vokiško skonio kukuliai, pagardinti
skrudintais svogūnais.

1 kg – 12,99 Lt / 3,76 Eur
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Atšaldytas
naminis kiaulienos
sprandinės suktinis
su sūriu, kmynais ir
petražolėmis
„Maximos“ meistrų įdarytas
lietuvišku varškės sūriu su
tradiciniais prieskoniais.

1 kg – 21,99 Lt / 6,37 Eur

Atšaldytas
kiaulienos suktinis
„Rudens savaitgalio
pietums“
Su marinuotais kopūstais
ir obuoliukais, „Maximos“
meistrų paskanintas
prieskoninių žolelių mišiniu.

1 kg – 12,99 Lt / 3,76 Eur

Atšaldyti
meksikietiški maltos
kiaulienos kepsneliai
su aitriosiomis
paprikomis
Šoninės marškinėliuose, su
rozmarinais ir aitriosiomis
paprikomis – pagaminta
„Maximoje“.

1 kg – 16,99 Lt / 4,92 Eur
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Natūraliai raudonos arba vyšninės spalvos
jautiena – itin maistinga ir gerai virškinama,
labiausiai tinka troškinių, kepsnių gamybai.

Veršiena būna natūraliai šviesiai raudonos spalvos.
Mažai kaloringa mėsa, termiškai apdorojus –
ypatingo skonio, minkšta, švelni ir lengvai virškinama.

1

2

3

1

3
2

1

Atšaldyta MEISTRO
KOKYBĖS jautienos
išpjova
1 kg – 69,99 Lt / 20,27 Eur
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2

Atšaldyta MEISTRO
KOKYBĖS jautienos
nugarinė su kaulais
1 kg – 21,99 Lt / 6,37 Eur

3

Atšaldytas MEISTRO
KOKYBĖS jautienos
kumpis be kaulo
1 kg – 19,99 Lt / 5,79 Eur

1

Atšaldytas MEISTRO
KOKYBĖS veršienos
kumpis be kaulo
1 kg – 44,99 Lt / 13,03 Eur

2

Atšaldyta MEISTRO
KOKYBĖS veršienos
mentė su kaulu
1 kg – 23,99 Lt / 6,95 Eur

3

Atšaldyta MEISTRO
KOKYBĖS veršienos
nugarinė su šonkauliu
1 kg – 54,99 Lt / 15,93 Eur
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RŪKYTI
GAMINIAI
3434
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„Maximos“
išskirtinumas –
rūkyklėlės,
įrengtos
parduotuvėse.
Čia žuvį
ir mėsos
gaminius
rūkome
kasdien.“

NAUJIENA

Karštai rūkytos viščiukų blauzdelės
su pomidorais ir itališkomis
žolelėmis
Lengvo dūmo aromatas, saulėje džiovinti pomidorai
ir sojų padažas – pagaminta „Maximoje“.

1 kg – 17,99 Lt / 5,21 Eur
Tik padaliniuose su rūkyklėlėmis

Inga
Jaunystėje svajojau tapti dainininke, teko nemažai
dainuoti ir keliauti. Tačiau, kai reikėjo rinktis profesi
ją, mano tikslu tapo maisto pramonė, kur, kaip pati
mėgstu pasakyti, pradėjau nuo „žalio bambuko“. Da
bar, būdama viena iš „Meistro kokybės“ ženklo atsto
vų, pirmiausia jaučiu didžiulę atsakomybę kurdama
gaminius ir pateikdama juos pirkėjams. Kurdama
visuomet stengiuosi pateisinti pirkėjų lūkesčius, nes
klientų pasitenkinimas yra be galo svarbus. Mane
ypač džiugina spartus darbo tempas ir tai, kad specia
lybė verčia nestovėti vietoje, žengti koja kojon su nau
jomis madomis bei tendencijomis, o klientai įvertina
pastangas, mintis ir idėjas.
Vienas aktyviausių darbo sezonų – vasara, kai dauge
lis traukia į gamtą iškylauti. Mūsų „Meistro kokybės“
rūkyti gaminukai tinka ir užkąsti, ir pasisotinti. Juos
galima patiekti kaip vieno kąsnio užkandėles, vartoti
kaip pagrindinį patiekalą arba naudoti kaip patiekalų
sudedamąsias dalis. Todėl populiarėja vištienos spar
neliai ir petukai, „tulpytės“, rūkyti sūriai, kiaulienos
gaminiai. Žiemą labiau mėgstami sotesni gaminukai,
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rūkytos žuvies produktai, suktinukai su majonezu ir
padažais, skumbrės, kiaulienos gaminukai.
„Maximos“ išskirtinumas – rūkyklėlės, įrengtos par
duotuvėse. Todėl gaminius ruošiame vietoje ir šviežiai,
nekaupiame didelių atsargų, nes rūkyklėlės įsikūrusios
pačiose parduotuvėse. Mūsų gaminiams būdingas sub
tilus ir švelnus prieskonių ir dūmo skonis. Naudojame
tik natūralias medžio drožles ir tradicinius prieskonius.
Kartą kilo mintis pasiūlyti tuo metu retai kam matytą
produktą – rūkytas kiaulių knysliukes. Nors pradžioje
jos buvo įvertintos gana skeptiškai, vėliau sukėlė tikrą
susižavėjimo bangą, kuri nenuslūgsta lig šiol.
Ruošdama maistą labai mėgstu pagardinti jį žolelė
mis – raudonėliais, rozmarinais, Provanso mišiniu.
Patinka liesa žuvis – kepta ant grotelių gamtoje ar
troškinta – ir, žinoma, nepamainomas žuvies patie
kalų prieskonis – žavingoji kalendra. Visada pati išmė
ginu tai, ką siūlau pirkėjams. O gaminių idėjos neretai
ateina netikėtai, kartais – tiesiog užsisvajojus ar semi
naruose, kurie jau tapo svarbia darbo dalimi.

NAUJIENA

Karštai rūkyti viščiukų
peteliai su česnakiniais
prieskoniais
Lengvas ir neaštrus „Maximos“
meistrų užkandis su česnakiniu
padažu ir kariu.

1 kg – 19,99 Lt / 5,79 Eur
Tik padaliniuose su rūkyklėlėmis
NAUJIENA

Karštai rūkytos vidurinės
sparnelių dalys su
natūraliomis žolelėmis
Paprastai ir gardžiai „Maximos“
meistrų paruošta vištiena – tik
su prieskoninėmis žolelėmis.

1 kg – 16,99 Lt / 4,92 Eur
Tik padaliniuose su rūkyklėlėmis
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Kviečiame
paragauti
Šį rudenį prekybos centruose „Maxima“ vyks šviežiausių
„Meistro kokybės“ naujienų degustacijos – maloniai kviečiame
užsukti, paragauti ir išsirinkti savo mėgstamiausias!
Alytus

Data

Laikas

Santaikos g. 34

09 18

16–19 val.

09 20

12–15 val.

M. K. Čiurlionio g. 99

Savanorių pr. 255

Šarkuvos g. 1A
Šiaurės pr. 8C
Veiverių g. 150B

09 20

12–15 val.

Antakalnio g. 67

09 25

16–19 val.

10 10

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 02

16–19 val.

10 02

16–19 val.

10 11

12–15 val.

10 09

16–19 val.

10 11

12–15 val.

10 16

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 17

16–19 val.

09 18

16–19 val.

10 03

16–19 val.

09 25

16–19 val.

10 10

16–19 val.

09 26

16–19 val.

10 16

16–19 val.

09 19

16–19 val.

10 03

16–19 val.

10 17

16–19 val.

09 20

12–15 val.

09 26

16–19 val.

10 17

16–19 val.

09 18

16–19 val.

10 18

12–15 val.

10 03

16–19 val.

Plungė
J. Tumo-Vaižganto g. 81

09 25

16–19 val.

Rokiškis

10 09

16–19 val.

Respublikos g. 111B

10 18

12–15 val.

10 04

12–15 val.

09 27

12–15 val.

Ringaudai

10 11

12–15 val.

10 10

16–19 val.

Gėlių g. 2B

Kėdainiai
10 09

16–19 val.

Dariaus ir Girėno g. 50A

12–15 val.

10 04

12–15 val.

10 16

16–19 val.

09 25

16–19 val.

10 03

16–19 val.

10 17

16–19 val.

09 19

16–19 val.

09 26

16–19 val.

10 11

12–15 val.

09 18

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 10

16–19 val.

Vilniaus g. 13A

V. Kudirkos g. 3

Vilniaus g. 96

16–19 val.

10 10

16–19 val.

Palanga

10 18

12–15 val.

Plytų g. 9A

12–15 val.

10 18

12–15 val.

09 27

12–15 val.

10 16

16–19 val.

J. Sniadeckio g. 11

10 02

16–19 val.

10 03

16–19 val.

16–19 val.

10 11

12–15 val.

09 25

16–19 val.

10 09

16–19 val.

10 16

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 16

16–19 val.

Tilžės g. 225

Vilnius
Dariaus ir Girėno g. 19B

09 20

12–15 val.

09 26

16–19 val.

Didlaukio g. 1

J. Tiškevičiaus g. 22
09 26

16–19 val.

10 10

16–19 val.

10 02

16–19 val.

10 17

16–19 val.

Šiauliai
Aido g. 8

Aušros g. 78
J. Basanavičiaus g. 3

Šakiai
V. Kudirkos g. 66

09 19

Utena

Liepkalnio g. 112

Mindaugo g. 11

Ozo g. 25
09 19

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 03

16–19 val.

09 20

12–15 val.

09 26

16–19 val.

Pilaitės pr. 31

Savanorių g. 31

16–19 val.

10 04

Šalčininkai

16–19 val.

Pabradė

09 26

12–15 val.

16–19 val.

Marijampolė

10 03

09 20

09 18
10 10

Lazdijai

09 20

12–15 val.

10 09

16–19 val.

Šilalė
Dariaus ir Girėno g. 12

09 20

12–15 val.

Dariaus ir Girėno g. 63

16–19 val.
Gedimino g. 22

Panevėžys

Klaipėdos g. 92

09 19

16–19 val.

10 16

16–19 val.

Tauragė
10 10

G. Petkevičaitės-Bitės g. 35
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Vilniaus g. 48

Šilutės pl. 35

Kazlų Rūda
M. Valančiaus g. 7

Laikas

Laikas

Kaunas

Pramonės pr. 29

Data

Data

J. Basanavičiaus g. 93

Karaliaus Mindaugo g. 49

Ukmergė

16–19 val.

10 18

K. Baršausko g. 66A

Laikas

10 02

Jonava
Prezidento g. 13A

Data

Klaipėda

Taikos pr. 61

Druskininkai

Pasvalys

10 04

12–15 val.

10 17

16–19 val.

Telšiai

09 26

16–19 val.

S. Daukanto g. 1A

10 11

12–15 val.

09 26

16–19 val.

10 17

16–19 val.

09 18

16–19 val.

10 03

16–19 val.

Savanorių pr. 247

Tuskulėnų g. 66

Ukmergės g. 282

10 11

12–15 val.

09 19

16–19 val.

10 04

12–15 val.

10 09

16–19 val.

09 27

12–15 val.

10 18

12–15 val.

10 04

12–15 val.

10 10

16–19 val.

09 19

16–19 val.

10 03

16–19 val.

Zarasai
09 25

16–19 val.

10 02

16–19 val.

D. Bukonto g. 7

39

Leidinyje nurodytos kainos galioja prekybos tinklo tik

parduotuvėse.

Prekių kiekis ribotas. Nemokama MAXIMOS infolinija 8 800 20 050, el. paštas kokybe@maxima.lt.
© Reklaminis bukletas MAXIMA LT, UAB.
Jei leidinyje kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su parduotuvėse esančiomis,
prašome leidinyje pateiktas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida.
Kuriant šį leidinį nė vienas maisto produktas nebuvo dažytas, lakuotas ar kitaip pakeistas
siekiant pagerinti jo išvaizdą.

